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RESUMO 

 

Introdução: O autismo é uma síndrome que se caracteriza pelo indivíduo portador 

apresentar respostas anormais ao estímulo visual, auditivo, dificuldade de interação 

social, difícil compreensão de linguagem, executando movimentos repetitivos e com 

incapacidade de desenvolver contato visual antes dos cinco anos de idade, 

manifesta-se invariavelmente antes dos 30 meses de idade. Objetivo: O objetivo do 

estudo foi analisar a qualidade de vida entre os familiares de crianças que estão no 

espectro do autismo. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa, que é um 

método cuja finalidade é sintetizar os resultados de pesquisas com o tema proposto, 

de maneira abrangente e ordenada. Resultados: Ressaltou-se que há poucos 

artigos sobre a qualidade de vida das famílias de crianças autistas. A maioria retrata 

sobre a patologia e o diagnóstico da mesma. Conclusão: Conclui-se que é 

primordial os profissionais de saúde auxiliarem essa família, tanto nas orientações 

do cuidado a criança, quanto na reinserção da mesma na sociedade, a possiblidade 

de avaliar a qualidade de vida da criança e da família dentro do espectro do autismo 

torna-se crucial para o delineamento das estratégias dentro da realidade de cada 

uma delas, tornando possível a melhora da qualidade de vida. 

Descritores: Transtorno Autistico, Qualidade de vida, Profissionais da saúde, 

Relações familiares. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Autism is a syndrome that presents the presenting individual with 

responses to visual stimulus, hearing, difficulty in social interaction, language 
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flexibility, repetitive direction and incapacity to visualize before five years of age. 30 

months of age. Objective: The objective of the study was to analyze the quality of life 

among the youngsters of children who are on the spectrum of autism. Methodology: 

This is an integrative review, which is a method that aims to synthesize research 

results with the proposed theme, in a comprehensive and orderly manner. Results: It 

was emphasized by small articles about the quality of life of families of autistic 

children. A picture about a pathology and its diagnosis. Conclusion: It is essential to 

conclude that the auxiliary health professionals of this family, both in the orientation 

of attention to the child and in the reinsertion of the same society, in the possibility of 

evaluating the quality of life of the child and the family within the spectrum of autism 

becomes crucial for the delineation of actions within the reality of each of them, 

enabling the improvement of the quality of life. 

Descriptores: Autistic Disorder, Quality of life, Health professionals, Family relations. 

  

1. INTRODUÇÃO 

 

O autismo é uma síndrome que se caracteriza pelo indivíduo portador 

apresentar respostas anormais ao estímulo visual, auditivo, dificuldade de interação 

social, difícil compreensão de linguagem, executando movimentos repetitivos e com 

incapacidade de desenvolver contato visual antes dos cinco anos de idade, 

manifesta-se invariavelmente antes dos 30 meses de idade (FILHO et al., 2016). 

Dentre os distúrbios que surgem na infância, o autismo vem sendo o foco de 

muitos estudos. Atualmente o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM-5) e a Classificação Internacional de Doenças (CID 10) utilizam o 

termo Transtornos do Espectro Autista (TEA), visto que não é considerada uma 

doença única, mas sim um complexo distúrbio de desenvolvimento que possuem 

graus variados de severidade (DARTORA, 2014). 

De acordo com Fernandes (2017): Estima-se que por volta de 500 mil 

pessoas, no Brasil, possuam autismo. Em média, uma entre 66 crianças. Este 

transtorno geralmente é associado a outros problemas neurais, como retardo mental 

e quadros de convulsão, gerando assim agravos na vida do portador (FERNANDES, 

2017).  
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O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um estabelecimento 

multidisciplinar normatizado pela Portaria nº 336 de 19 de Fevereiro de 2002, que 

tem por objetivo oferecer atenção diária a crianças e adolescentes com transtornos 

mentais, dentre eles destaca-se o autismo, por ter como característica a falta de 

desenvolvimento social e dificuldade na criação de laços, desse modo os CAPSi 

(Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil) podem ser uma estratégia 

significativa, pois permite com que exista essas relações entre os usuários (LIMA, 

2014). 

A família de uma criança com TEA precisa dispor de muita dedicação, fato 

que pode vir a modificar a rotina dessas pessoas. Por isso, é indispensável que os 

profissionais possam fornecer aos pais e cuidadores acolhimento, escuta e 

orientação de acordo com as necessidades distintas de cada família (BRASIL, 

2014).  

Esses profissionais tem o propósito de incentivar e ajudar a criança no que se 

refere à comunicação, interesse pelo mundo, pelas coisas que são reais e estimular 

a socialização. Desse modo, o tratamento deve ocorrer de forma interdisciplinar, 

pois se trata de um transtorno que compromete o desenvolvimento, neste cenário a 

família apresenta um papel importante em todo o processo terapêutico, pois cada 

evolução incide na qualidade de vida de todos os membros que convivem com a 

criança (ZANATA et al., 2014). 

O objetivo do estudo foi analisar a qualidade de vida entre os familiares de 

crianças que estão no espectro do autismo. 

A análise da qualidade de vida das famílias de crianças no espectro do 

autismo é de suma importância, pois é notório o impacto que as famílias apresentam 

diante do diagnóstico de autismo, muitas vezes sem o conhecimento do transtorno, 

vale ressaltar também o estresse, já que os membros se deparam com a mudança 

de rotina para articular-se as necessidades dessas crianças, onde torna-se 

imprescindível o papel da equipe multidisciplinar, orientando no cuidado, tratamento 

e orientações para auxiliar as famílias da melhor maneira no desenvolvimento da 

criança.          

Dentro desse contexto, cabe a seguinte questão norteadora: Qual a qualidade 

de vida dos cuidadores de crianças no espectro do autismo? 
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A motivação para este estudo se deu após percebermos a dificuldade 

enfrentada pelas famílias dessas crianças, tanto na aceitação do diagnóstico como 

no cuidado, por meio da participação de um projeto de extensão que envolvia 

crianças de 0 à 6 anos, onde algumas delas apresentavam características do 

autismo, porém os profissionais não compreendiam do que se tratava nem de como 

abordar os responsáveis pela criança.  

 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa tratou-se de uma revisão integrativa, que é um método cuja 

finalidade é sintetizar os resultados de pesquisas com o tema proposto, de maneira 

abrangente e ordenada. Então, o pesquisador pode realizar uma revisão integrativa 

com finalidades distintas, podendo ser revisão de teorias, definição de conceitos ou 

análise metodológica de um item particular (ERCOLE; MELO; ALCORFORADO, 

2014).   

A revisão integrativa de literatura possui as seguintes etapas: Definição da 

questão norteadora, critérios de inclusão e exclusão das pesquisas, categorização 

dos estudos, avaliação dos mesmos, interpretação dos resultados e apresentação 

da revisão e análise do conhecimento. 

 Como critério de inclusão, foram utilizados artigos científicos publicados em 

periódicos nacionais, em língua portuguesa nas bases de dados Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS), Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e Literatura Latino-

americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILAC´S), no período de 2014 a 

2018. Os descritores utilizados foram: Transtorno Autistico, Qualidade de vida, 

Profissionais da saúde, Relações familiares. Como critérios de exclusão foram 

eliminados artigos que não atendiam a temática proposta, fossem de língua 

estrangeira e que fossem publicados antes de 2014.  

Com relação ao processo de leitura de dados, o mesmo ocorreu a principio 

por leitura textual, objetivando compreender os discursos, permitindo assim, que 

pudéssemos isolar e categorizar os enunciados e conteúdos, a fim de selecionar os 

que forem relacionados ao tema.  A análise textual fundamenta-se da construção de 
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categorias e os corpos o conjunto de textos submetidos à multiplicidade de visões 

dos fenômenos investigados (PIMENTEL, 2016).   

Posteriormente, realizou-se a seleção dos estudos de acordo com os critérios 

já citados e refinamento por ano de publicação. Durante a análise dos títulos e 

resumos, observava-se que a amostra inicial era de 20 artigos, onde 11 não 

estavam relacionados à temática do estudo e 9 atendiam a proposta e foram 

analisados na íntegra.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para a sistematização dos dados coletados, as autoras elaboraram um 

quadro referente à autoria dos artigos selecionados.  

 

Quadro- Artigos científicos pesquisados e selecionados de acordo com as 

bases de dados  

N Título Periódico Objetivo Natureza do 

estudo 

Resultado Ano de 

publicação 
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1 Avaliação do 

nível de 

sobrecarga 

de 

responsabilid

ade por 

membro 

familiar no 

transtorno do 

espectro 

autista 

Repositório 

UFBA 

Investigar a  

sobrecarga 

do 

responsável 

por membro 

familiar no 

TEA. 

Qualitativo 

descritivo 

transversal 

42,86% dos 

participantes 

foram 

classificados 

na sobrecarga 

“Um pouco” 

33,33% 

classificados 

na sobrecarga 

moderadament

e e 14,29 % 

classificados 

no nível de 

sobrecarga 

“Muito”.  

2016 

2 Avaliação da 

qualidade de 

vida de 

crianças que 

estão no 

espectro do 

autismo 

REUOL- 

Revista de 

Enfermagem 

UFPE 

Avaliar a 

qualidade de 

vida de 

crianças que 

estão no 

espectro do 

autismo 

Estudo 

avaliativo, 

descritivo e 

exploratório

, com 

abordagem 

quantitativa 

e qualitativa  

Percebe-se 

como 

satisfatória a 

qualidade de 

vida das 

crianças, no 

percentual de 

74,2% do total 

das mesmas.  

2017 

3 Importância 

Da Família 

Revista Saúde 

em Foco 

Investigar a 

participação 

Abordagem 

qualitativa 

A família não 

está preparada 

2016 
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no Cuidado 

da Criança 

Autista 

da família no 

cuidado da 

criança 

autista 

com 

delineament

o descritivo 

exploratório 

para cuidar de 

uma criança 

autista, pois é 

uma situação 

inesperada no 

contexto 

familiar.  

4 A qualidade 

de vida dos 

cuidadores 

de crianças 

com 

Transtorno 

do espectro 

autista 

Revista da 

Sociedade 

Brasileira de 

Fonoaudiologi

a 

Analisar a 

qualidade de 

vida dos 

cuidadores 

de crianças 

com TEA 

Pesquisa 

qualitativa 

Não houve 

alteração nos 

domínios de 

qualidade de 

vida e no 

escore total de 

qualidade de 

vida. 

2018 

5 Estresse 

materno e 

necessidade 

de cuidado 

dos filhos 

com TEA na 

perspectiva 

das mães 

Caderno de 

pós-graduação 

em distúrbios 

do 

desenvolvimen

to 

Avaliar o 

estresse e 

verificar a 

percepção 

que as mães 

possuem 

sobre a 

relação de 

estresse e 

necessidade 

de cuidado 

do filho 

Qualitativo É necessário 

oferecer 

intervenções 

para facilitar 

a adaptação 

da família à 

necessidade 

de cuidado 

de seu filho 

com TEA e 

fomentar a 

estruturação 

de uma rede 

social de 

apoio para 

aumentar a 

qualidade de 

vida das 

mães. 

2017 
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6 Qualidade de 

vida de mães 

de pessoas 

no espectro 

do autismo 

Caderno de 

pós-graduação 

em distúrbios 

do 

desenvolvimen

to 

Conhecer a 

qualidade de 

vida de mães 

de pessoas 

no espectro 

do autismo 

que 

frequentam 

serviços 

prestados 

por uma 

instituição 

especializada  

Qualitativa De forma geral 

os resultados 

são 

satisfatórios 

para a analise 

da qualidade 

de vida das 

mães 

pesquisadas 

2014 

7 Qualidade de 

vida, 

estresse e 

desempenho 

ocupacional 

de mães 

cuidadoras 

de crianças e 

adolescentes 

autistas 

Jornal USP Avaliar a 

Qualidade de 

vida, 

estresse e 

desempenho 

ocupacional 

de mães 

cuidadores 

de crianças e 

adolescentes 

autistas 

Quantitativo Que as mães 

possuem 

menor 

qualidade de 

vida, alto nível 

de estresse e 

desempenho 

ocupacional 

baixo 

 

2015 

8 Cotidiano 

das Familiar 

que 

convivem 

com o 

Autismo 

Infantil 

Revista Baiana 

de 

Enfermagem 

Conhecer a 

rotina de 

famílias que 

convivem 

com o 

autismo 

infantil 

Qualitativa, 

descritivo-

exploratória 

Conviver com 

o autismo é, 

para a família, 

uma tarefa 

árdua, difícil, 

cansativa e, 

por vezes, 

dolorosa. 

2016 

9 Interação 

vincular de 

pais com 

filhos autistas 

Revista 

Psicologia da 

criança e do 

adolescente 

Conhecer 

como as 

pesquisas e 

estudos tem 

Indutiva de 

cunho 

bibliográfico 

O tema 

proposto 

necessita de 

mais 

2014 
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explorado a 

interação 

entre pais e 

filhos no 

enredo do 

espectro do 

autismo 

pesquisas, 

visto que ainda 

há pouca 

literatura que 

discorra sobre 

o tema. 

 

 

Ao analisarmos os artigos de científicos publicados entre 2014 à 2018, 

percebemos que 7 são de natureza qualitativa, 1 indutiva de cunho bibliográfico, 1 

quantitativo e 1 com abordagem qualitativa e quantitativa. Sobre os periódicos 50% 

foram publicados em Revistas científicas, 20% Caderno de pós-graduação em 

distúrbios do desenvolvimento, restando 10% para o Repositório UFBA e 10% para 

Jornal USP. Ressalta-se que há poucos artigos sobre a qualidade de vida das 

famílias de crianças autistas. A maioria retrata sobre a patologia e o diagnóstico da 

mesma. 

Percebe-se que todos os artigos científicos analisados, caracterizam as 

crianças com TEA com dificuldades na comunicação verbal e não-verbal e 

socialização, assim como, padrões de movimentos repetitivos e estereotipados. Dois 

dos artigos relatam que o diagnóstico ocorre nos primeiros anos de vida, o estudo de 

Silva et al., (2017) , afirma que surge antes dos dois primeiros anos, o artigo de Filho 

et al., (2016) cita que acontece de forma invariável antes dos 30 meses e três deles 

citam que geralmente é estabelecido nos 3 primeiros anos de vida.  

Com relação à dificuldade enfrentada pelas famílias de crianças no Espectro 

do autismo, dois artigos citam que a maior delas se relaciona com a informação 

sobre o tema e como lidar com os sintomas. O estudo de Barbosa & Fernandes 

(2014) cita que a mudança na rotina da família é um evento estressor; famílias que 

possuem crianças com TEA apresentam níveis de estresse elevado quando 

comparado a famílias de crianças com desenvolvimento típico, influenciando assim 

na qualidade de vida das mesmas. 

Quatro artigos coletados em revistas cientificas, afirmam que o maior fator 

facilitador no cuidado da família a essas crianças é a informação à cerca do 

transtorno, tais como, conhecer as características e os comportamentos normais 
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dentro do espectro, o que auxilia na saúde emocional tanto da criança quanto da 

família.   

De acordo com Christmann et al., (2017): Pais de crianças autistas tendem a 

isolar-se da sociedade por falta de entendimento da mesma sobre o transtorno, 

geralmente a qualidade de vida dos mesmos é moderada de acordo com suas 

condições econômicas, suporte social e características das crianças. O artigo cita 

também que de acordo com o estudo levantado, geralmente as famílias super-

protetoras são as que mais alteram sua rotina, enquanto as que levam a situação 

naturalmente tentam ao máximo permanecer em sua rotina de antes do nascimento 

da criança. 

A pesquisa de Zanatta et al., (2014) relata que conhecendo o cotidiano da 

família é possível que o profissional de saúde planeje o cuidado voltado a realidade 

da mesma assim como da criança. A rotina diária da família se constitui no cuidado 

do filho, logo, a maioria das mães não trabalha fora de casa, dedicam-se 

integralmente a criança, elas relatam que a rotina é árdua e cansativa, tanto física 

quanto psicologicamente, fator que pode levar também ao isolamento social.  

Em relação a sobrecarga dos pais, o artigo 5, cita que os mesmo em função 

das exigências, tarefas e cuidados necessários à criança, coloca-os em risco de 

desenvolver estresse e até mesmo depressão. Fato que pode ser percebido pelo 

alto nível de dependência que a criança necessita na atividade de vida diária, como: 

sua própria higiene, vestir-se, sair sozinho, comer, a dificuldade de não saber o que 

a criança quer ou sente, pela comunicação prejudicada, entre outros. 

E por fim, o artigo de Oliveira et al., (2015) aborda o medo enfrentado pelos 

familiares das crianças autistas, desde de o medo diante do diagnostico como o 

medo de que a criança não cumprir as ordens de disciplina, inclusive dos próprios 

pais. As famílias precisam enfrentar muitas mudanças e dificuldades, tendo em vista 

que todas as famílias independentemente de ter filhos com alguma necessidade 

passam por esses obstáculos. No caso do autismo o apoio da família, dos 

profissionais, da sociedade é fundamental para melhorar a relação das famílias com 

essas crianças, sabendo que a mudança precisa ser continua de acordo com a 

necessidade e realidade dos envolvidos, visando sempre uma melhor qualidade de 

vida. 
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3.1 POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

 

Um dos principais desafios encontrados pela Reforma Psiquiátrica é a 

atenção voltada à saúde mental das crianças, desse modo, evidencia-se de que 

apesar dos avanços alcançados em forma de lei terem sido fundamentais para 

inclusão das mesmas nas idealizações da reforma, foi com muita militância que esse 

público teve acesso aos modelos de atenção ofertados pelo SUS (NUNES et al., 

2016). 

Dentro da perspectiva que rege as políticas de saúde mental, os serviços 

infanto-juvenil, assumem uma função social que excede o tratar tecnicamente, e que 

se mostra em escutar, cuidar e melhorar a qualidade de vida do portador de 

transtorno mental, entendendo que o mesmo é um ser integral com direito a inclusão 

na sociedade, levando-se em conta sua individualidade (SILVA et al., 2017). 

Dentre os CAPS existentes, o CAPSi Centro de Atenção Psicossocial Infanto-

juvenil, possui atendimento diário de crianças e adolescentes em sofrimento 

psíquico que são incapazes de criar laços, não se enquadrando na sociedade. O 

CAPSi se diferencia dos demais por ser responsável pelo atendimento de usuários 

até 24 anos, onde os mesmos recebem tratamento seguindo diferentes estratégias e 

objetivos singulares, com objetivo de oferecer a integralidade. (FRAZOI et al., 2016). 

Segundo Silva, um estudo realizado em 2008 mostrou que 68,2% dos 

usuários do CAPSi do Brasil, eram do sexo masculino e a média de idade de 11,1 

anos, com apenas 3 casos de usuários acima de 21 anos. Quanto ao diagnóstico 

14,2% eram de transtorno do desenvolvimento (F80-F89). Para atualização dos 

dados obtidos, outro estudo foi realizado em 2011, cujo diagnóstico mais frequente 

entre crianças e adolescentes era o de transtorno do desenvolvimento (SILVA, 

2016). 

 

3.2 DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS NA INFÂNCIA E O TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA 

 

De acordo com a Organização mundial da saúde (ONU), foram realizadas 

pesquisas no Brasil com mais de 3000 crianças, onde foi constatado que 13% das 
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mesmas possuem algum diagnóstico do DSM-IV. Outra investigação com registros 

De Autorizações de Pagamento de Serviços de Alta Complexidade (APAC), 

referentes aos atendimentos realizados no CAPSi, mostrou o predomínio do 

transtorno do comportamento sobre o de desenvolvimento e retardo mental 

(CUNHA; BORGES; BEZERRA, 2017).  

O Psiquiatra austríaco, Leo Kanner, foi o responsável pela autoria das 

primeiras publicações a respeito da síndrome do autismo, que inicialmente foi 

designado como “distúrbio autístico do contato afetivo”. Termo este substituído 

posteriormente por “autismo infantil precoce”. No qual o principal comprometimento 

era a incapacidade de constituir relacionamentos interpessoais a partir do início da 

vida. Verifica-se ainda a presença de déficit intelectual em pelo menos 60 a 70% das 

crianças com autismo (SAMPAIO; LOUREIRO; GOMES, 2015). 

O Transtorno do Espectro Autista, trata-se de um distúrbio neuropsiquiátrico, 

que causa déficits na interação e comunicação social verbal e não-verbal, em 

manter relacionamentos, padrões restritos e repetitivos de comportamento, tais 

como: movimentos motores, fala repetitiva, dificuldade de “sair de sua rotina” e 

alterações sensoriais (MONTEIRO et al., 2017). 

O termo “espectro”, significa que as características diferem entre os 

indivíduos principalmente com relação a intensidade. Algumas crianças são verbais 

outras não verbais; algumas não possuem contato social, outras possuem contato 

social restrito. As peculiaridades causadas pelo transtorno é também um fator 

estressor para a família dessas crianças, logo, nota-se que é fundamental a 

orientação prestada a todos os membros da família (SILVA, 2016).  

3.3 A FAMÍLIA DA CRIANÇA AUTISTA  

 

A família compõe papel central no psiquismo social e na formação dos 

sintomas dos indivíduos. A criança é dependente de seus familiares para os 

cuidados e necessidades básicas, é na família que a criança tem acesso ao meio 

social, portanto exerce grande influência no desenvolvimento dessa criança é por 

meio das pessoas com quem a crianças convive que a mesma aprende sobre o 

mundo e a vida, então, se os integrantes da família tiverem reações positivas em 

relação a elas, provavelmente elas verão a si mesmas positivamente, mesmo antes 

do contato com a sociedade (FILHO et al., 2016). 
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O nascimento de uma criança que possui Transtorno do Espectro Autista 

pode trazer uma série de complicações, por meio de sentimento de rejeição, culpa e 

negação, desse modo os integrantes da família, frente ao indivíduo portador de 

transtorno mental, passam por mudanças significativas em seu cotidiano, de modo a 

adaptar suas vidas de acordo com as necessidades das crianças, redefinindo os 

papeis e atitudes a um novo estilo de vida (MOURA; VALERIO, 2003). 

Após a conscientização do diagnóstico as famílias das crianças autistas terão 

a necessidade de aprender a lidar com os mesmos e todo cotidiano será modificado, 

devido à maior demanda de atenção que essa criança vai exigir. A maior queixa da 

maioria das famílias referentes ao autismo é a falta de informação sobre a patologia, 

fator que dificulta a compreensão da família de como lidar com esses indivíduos 

(OLIVEIRA et al., 2014). 

Percebe-se que o desenvolvimento da criança com TEA necessita da 

compreensão por parte da família, para que o indivíduo sinta-se valorizado e consiga 

adquirir certa independência. Dessa forma entende-se que um fator facilitador da 

saúde emocional da criança autista é o conhecimento das características próprias do 

transtorno por seus familiares (FILHO et al., 2016).  

3.4 CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS E NÍVEIS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO 

AUTISTA 

 

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais- DSM-5 

(2014), elaborado para facilitar o diagnóstico de diversos transtornos, o Transtorno 

do Espectro Autista caracteriza-se por: prejuízos nas interações e comunicação 

social e padrões repetitivos de comportamento e atividade, sintomas estes presentes 

desde o inicio da infância e que atrapalham o funcionamento diário (DSM-5, 2014). 

É importante ressaltar que existem casos em que não é possível obter um 

diagnóstico imediato e preciso, segundo o CID-10, contudo pode-se avaliar o 

individuo de uma forma ampla em todas as suas necessidades, sejam elas de 

saúde, tratamento e reabilitação (BRASIL, 2014). 

Como critérios diagnósticos destacam-se: Déficits na comunicação e 

interação social, atualmente ou por história prévia; Padrões repetitivos e restritivos 

de interesses, atividade e comportamento, atualmente ou por história prévia; Os 

sintomas devem estar presentes no período de desenvolvimento ou precoce; estes 
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sintomas causam significativo profissional, social e em outras áreas importantes na 

vida do individuo; estas perturbações não podem ser explicadas como deficiência 

intelectual ou atraso global do desenvolvimento. Observa-se que a gravidade 

consiste em comportamentos repetitivos e restritivos e comunicação social (DSM-5, 

2014). 

Segue abaixo o quadro dos níveis do Transtorno do Espectro Autista, que 

pode ser usada como reconhecimento da gravidade, a mesma pode variar com 

contexto e tempo.  

 

Níveis de gravidade do Autismo 

Nível de gravidade Comunicação social Comportamento repetitivo 

e restritivo 

Nível 3 “Exigindo apoio 

muito substancial” 

Déficits graves nas 

habilidades de 

comunicação social verbal 

e não verbal causam 

prejuízos graves de 

funcionamento, grande 

limitação em dar inicio a 

interações sociais e res- 

posta mínima a aberturas 

sociais que partem de 

outros. Por exemplo, uma 

pessoa com fala inteligível 

de poucas palavras que 

raramente inicia as 

interações e, quando o 

faz, tem abordagens 

incomuns apenas para 

satisfazer a necessidades 

e reage somente a 

abordagens sociais muito 

diretas.  

Inflexibilidade de 

comportamento, extrema 

dificuldade em lidar com a 

mudança ou outros 

comportamentos 

restritos/repetitivos 

interferem 

acentuadamente no 

funcionamento em todas 

as esferas. Grande 

sofrimento/dificuldade 

para mudar o foco ou as 

ações. 

Nível 2 “Exigindo apoio 

substancial” 

Déficits graves nas 

habilidades de 

comunicação social verbal 

e não verbal; prejuízos 

sociais aparentes mesmo 

Inflexibilidade do 

comportamento, 

dificuldade de lidar com a 

mudança ou outros 

comportamentos 
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na presença de apoio; 

limitação em dar início a 

interações sociais e res- 

posta reduzida ou anormal 

a aberturas sociais que 

partem de outros. Por 

exemplo, uma pessoa que 

fala frases simples, cuja 

interação se limita a 

interesses especiais 

reduzidos e que apresenta 

comunicação não verbal 

acentuadamente 

estranha. 

restritos/repetitivos 

aparecem com frequência 

suficiente para serem 

óbvios ao observador 

casual e interferem no 

funcionamento em uma 

variedade de contextos. 

Sofrimento e/ou 

dificuldade de mudar o 

foco ou as ações. 

Nível 1 “Exigindo apoio” Na ausência de apoio, 

déficits na comunicação 

social causam prejuízos 

notáveis. Dificuldade para 

iniciar interações sociais e 

exemplos claros de 

respostas atípicas ou sem 

sucesso a aberturas 

sociais dos outros. Pode 

parecer apresentar 

interesse reduzido por 

interações sociais. Por 

exemplo, uma pessoa que 

consegue falar frases 

completas e envolver-se 

na comunicação, embora 

apresente falhas na 

conversação com os 

outros e cujas tentativas 

de fazer amizades são 

estranhas e comumente 

malsucedidas. 

Inflexibilidade de 

comportamento causa 

interferência significativa 

no funcionamento em um 

ou mais contextos. 

Dificuldade em trocar de 

atividade. Problemas para 

organização e 

planejamento são 

obstáculos à 

independência.  

ASSOCIATION, American Psychiatric (Ed.). Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais: DSM-5. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.   
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3.5 OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DIANTE DO TEA 

 

As características das crianças que possuem TEA variam de acordo com o 

nível e a idade, a manifestação das mesmas é precoce e causa mudanças na 

dinâmica da família, sobretudo na relação mãe e filho, visando essa situação, o 

profissional da saúde precisa assistir a família, pois a mesma é uma constante na 

vida da criança autista, cabe ao profissional da saúde uma constante vigilância 

devido ao ajustamento à nova situação (GALVÃO et al. 2018). 

Um meio de contribuição dos profissionais da equipe multidisciplinar para com 

tais familiares, no âmbito do SUS são as diretrizes para diagnóstico precoce e 

tratamento, que se trata de um projeto terapêutico em nível de habitação e 

reabilitação, assim como apoio, acolhimento e acompanhamento do atendimento por 

esses profissionais (NASCIMENTO et al. 2017).  

De acordo com ROCHA et al. 2018: Os profissionais precisam avaliar cada 

caso especificamente, para entender a situação e conhecer as demandas para 

organizar a intervenção. De acordo com esses profissionais desenvolver recursos 

que permitam o desenvolvimento da linguagem é fundamental para o 

desenvolvimento da criança, não apenas para fundamentação da fala, como 

também para a conquista da leitura e da escrita, observando e auxiliando no 

aperfeiçoamento das habilidades comunicativas já adquiridas (ROCHA et al. 2018).  

As estratégias desenvolvidas pelos profissionais da saúde são definidas por 

meio das necessidades individuais de cada criança portadora do transtorno, esses 

profissionais ressaltam que é de suma importância a persistência, treinamento e 

criatividade (atividades lúdicas). Ressaltar as habilidades já apresentadas indivíduo 

autista é uma estratégia relevante, pois os mesmos já possuem o desejo natural que 

será apenas incentivado e aprimorado (CAMPOS et al.2018). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa revelou a existência da dificuldade da família da criança 

que possui TEA em identificar os sintomas e características do transtorno, assim 

como lidar com a mesma diante do diagnóstico. Dentre as principais dificuldades 
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mostrou-se a aceitação do próprio diagnostico, a dificuldade da comunicação e no 

comportamento agressivo da criança.    

Observamos que por meio de estratégias e estimulação precoce o indivíduo 

autista pode interagir socialmente, desde que os profissionais e a família possam 

colaborar com o desenvolvimento da criança, de modo que haja uma relação 

interpessoal satisfatória entre os mesmos, com orientação adequada, persistência e 

paciência entre ambos.  

Analisamos por meio da pesquisa nas bases de dados propostas que há 

poucas publicações sobre qualidade de vida entre os cuidadores das crianças dentro 

do espectro autístico, assim como, há pouco conhecimento pelos próprios 

profissionais, tanto para a identificação dos sintomas e estabelecimento do 

diagnóstico precoce, como para orientação da família. 

Considerou-se diante da literatura pesquisada, que a família geralmente está 

inserida no cuidado da criança autista, logo, possui papel fundamental na vida da 

criança, contribuindo ou não com o desenvolvimento da mesma. Diante da 

dedicação exercida pela família a mesma termina por não conseguir manter a 

qualidade de vida de antes do nascimento da criança. 

Ressalta-se que é primordial os profissionais de saúde auxiliarem essa 

família, tanto nas orientações do cuidado a criança, quanto na reinserção da mesma 

na sociedade, a possiblidade de avaliar a qualidade de vida da criança e da família 

dentro do espectro do autismo torna-se crucial para o delineamento das estratégias 

dentro da realidade de cada uma delas, tornando possível a melhora da qualidade 

de vida. 
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