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RESUMO 

 

A identificação dos sinais e sintomas dos Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) 

na infância e a busca de um diagnóstico preciso por parte dos profissionais da saúde 

são fatores fundamentais para o tratamento precoce para crianças com essa 

condição. O presente trabalho teve como objetivo geral desenvolver uma 

metodologia para a análise da trajetória de pais com filhos com TEA na busca de 

diagnóstico e tratamento em serviços de saúde no município de Barueri do Estado 

de São Paulo. Para tanto, desenvolveu-se um questionário quanti-qualitativo, 

gradativamente aprimorado pela aplicação em uma amostra composta por 38 casos-

piloto, constituída por mães ou principais responsáveis de filhos com TEA e que 

envolveu em sua confecção a participação de uma equipe multidisciplinar. A 

composição do instrumento produziu um documento final otimizado, que viabilizou 

uma definição do perfil educacional e socioeconômico dos sujeitos de pesquisa, 

constatando-se que 89% das famílias situam-se entre as classes D e C, e que 

possibilitou a análise de diversos aspectos componentes dessa trajetória, tais como: 

o tempo transcorrido até a definição diagnóstica, sendo este de modo geral tardio; a 

quantidade média de cinco profissionais da saúde envolvidos nesse processo; a 

atuação profissional referente aos encaminhamentos e orientações assim como a 

identificação da especialidade médica quanto à primeira suspeita diagnóstica de 

TEA, verificando-se que os pediatras são os primeiros profissionais a observarem a 

criança, mas estão entre os últimos a levantarem a suspeita diagnóstica; os desafios 

para a inserção em um tratamento adequado em que 44% consideram que não 

existiram dificuldades relevantes; o grau de satisfação na utilização dos serviços 

públicos e gratuitos onde 73% estão satisfeitos ou completamente satisfeitos; além 

de responder questões referentes ao impacto no âmbito familiar de se ter um filho 

com TEA, dentre as quais o isolamento social que especialmente as mães, 66% 

delas, podem estar sujeitas, e as estratégias de coping utilizadas pelas famílias para 

enfrentar situações de adversidade em relação ao filho, notando-se que 55% 

buscam por apoio religioso e/ou espiritual, característica mais frequente do que 

comparada a outras fontes de apoio social. 

 

Palavras-chave: Transtorno do Espectro do Autismo, trajetória familiar, 

serviços de saúde, diagnóstico e tratamento. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The Identification of the signs and symptoms of Autism Spectrum Disorders (ASD) in 

childhood and the search for an accurate diagnosis by health professionals are key 

factors for early treatment for children with this condition. This study aimed to develop 

a methodology to analyze the trajectory of parents with children with ASD searching 

for diagnosis and treatment in health services in the city of Barueri, State of São 

Paulo. For this purpose, it was developed a quantitative and qualitative 

questionnaire, gradually improved by the application in a sample of 38 pilot cases, 

consisting of mothers or primary caregivers of children with ASD and involved in its 

making the participation of a multidisciplinary team. The composition of the 

instrument produced a final document, which enabled a definition of educational and 

socioeconomic profiles of the sample: 89% of families are among the classes D and 

C and allowed the analysis on the different aspects of this trajectory, such as: the 

time elapsed until a definitive diagnosis, which is generally delayed; the average 

number of health professionals involved in this process, which is five; the 

professional activity related to referrals and guidance, as well as the identification of 

medical specialty to raise the first suspicion of ASD: despite the pediatricians are the 

first professionals to observe the child, they are among the last to raise the diagnostic 

suspicion; the access for an appropriate treatment, which 44% believe that there 

were no significant difficulties; the degree of satisfaction in the use of public services, 

73% are satisfied or completely satisfied; and to answering questions regarding the 

impact on the family of having a child with ASD, which includes the social isolation 

that especially mothers may be subject, 66% and the coping strategies used by the 

families in situations of adversity related to the child: the search for religious and/or 

spiritual support, 55%, is more frequent than compared to other sources of social 

support. 

 

Keywords: Autism Spectrum Disorder, family history, health services, 

diagnosis and treatment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O autismo é um distúrbio do desenvolvimento crônico que envolve 

comprometimento na interação social, na comunicação e um repertório restrito de 

atividades e interesses, apresentando manifestações que variam de grau de 

intensidade para cada caso (DSM-IV, 2002). Segundo Sifuentes e Bosa (2010), 

trata-se de um distúrbio do desenvolvimento complexo e pode ser identificado como 

uma síndrome comportamental de etiologias múltiplas e com graus variados de 

severidade. 

Indivíduos autistas costumam demonstrar menos interesse em relacionar-se 

com os demais, o que compromete a interação social recíproca. Com relação à 

comunicação, pode haver um déficit parcial ou ausência completa da comunicação 

verbal, além de prejuízos na comunicação não verbal. Estereotipias motoras e 

verbais são também freqüentes, assim como concentração da atenção em partes de 

objetos ou por movimentos repetitivos de algum objeto inanimado, indicando um 

repertório restrito de atividades e interesses (MERCADANTE, GAAG e 

SCHWARTZMAN, 2006). 

O termo autismo foi utilizado pela primeira vez pelo psiquiatra suíço Paul 

Eugen Bleuler, numa edição do American Journal of Insanity, de 1912, ao descrever 

um dos sintomas da esquizofrenia: a perda do contato da realidade e sua 

conseqüência na comunicação.  

Em 1943, o psiquiatra austríaco Leo Kanner estudou um grupo de onze 

crianças com comprometimento no relacionamento social, principalmente no que se 

refere à dificuldade de comunicação verbal, além de movimentos de auto-

estimulação e resistência em aceitar situações que envolvessem quebra de rotina. A 

partir desse grupo ele cunhou a classificação distúrbio autístico do contato afetivo, 

associando esses sintomas à esquizofrenia. 

Na mesma época o médico pediatra e psiquiatra austríaco Hans Asperger, 

também utilizou o termo autismo ao se referir a crianças com sintomas semelhantes, 

porém com inteligência normal. Asperger dedicou-se à clínica psiquiátrica infantil, 

em crianças consideradas fisicamente anormais mas que apresentavam grande 

capacidade de se concentrarem em determinados temas muito específicos, 

sintomas aos quais os denominou de psicopatias autistas (KLIN, 2006). 
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Em 1978, o psiquiatra inglês Michael Rutter, propôs quatro critérios para 

definir o diagnóstico de autismo: 

 
1) atraso e desvio sociais não só como função de retardo mental; 2) 
problemas de comunicação, novamente, não só em função de 
retardo mental associado; 3) comportamentos incomuns, tais como 
movimentos estereotipados e maneirismos; e 4) início antes dos 30 
meses de idade (KLIN, 2006). 

 

Segundo Klin (2006), o trabalho de Rutter conjuntamente com outros estudos 

relacionados ao transtorno autista influenciou a definição do espectro no Manual de 

Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM-III), publicado pela 

American Psychiatric Association, em 1980, identificando-o como um dos 

Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), do inglês Pervasive Developmental 

Disorder (PDD). Nessa época o autismo não era, ainda, considerado como um 

distúrbio separado da esquizofrenia. A quarta versão deste manual, o DSM-IV, 

enfatiza que os TGD são distúrbios do desenvolvimento e que englobam além do 

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), o Transtorno de Rett, o Transtorno 

Desintegrativo da Infância (síndrome de Heller, demência infantil ou psicose 

desintegrativa), o Transtorno de Asperger e o Transtorno Invasivo de 

Desenvolvimento Sem Outra Especificação (TISOE) (DSM-IV, 2002). 

A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde, publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que 

está em sua décima versão, conhecida como CID-10, caracteriza o autismo de forma 

bastante similar ao DSM-IV, ao defini-lo como "anormalidades qualitativas em 

interações sociais recíprocas e padrões de comunicação e por um repertório de 

interesses e atividades restritos, estereotipado e repetitivo", podendo variar de grau 

à cada caso (OMS, 1996). 

Tal classificação utilizou em 1993 a denominação Transtornos Invasivos do 

Desenvolvimento (TID) e a partir de 2000 passou a referir o TID também como 

Transtorno Global do Desenvolvimento - TGD, assim como o DSM-IV, para se referir 

ao Autismo Infantil, Autismo Atípico, Síndrome de Rett, Outro Transtorno 

Desintegrativo da Infância, Transtorno de Hiperatividade associado a retardo mental 

e movimentos estereotipados, Síndrome de Asperger, Outros Transtornos Invasivos 

do Desenvolvimento e por fim Transtornos Invasivos do Desenvolvimento Não 

Especificado (MERCADANTE, GAAG e SCHWARTZMAN, 2006). 

http://www.psych.org/
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O Ministério da Educação e Cultura (MEC) descreve as características da 

criança com TEA como sendo: 

 
Alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na 
comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, 
estereotipado e repetitivo. Incluindo-se nesse grupo indivíduos com 
autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil 
(BRASIL, 2007). 

 

Existe uma notável variação na expressão de sintomas no autismo, desde 

aqueles que apresentam uma inteligência acima da média, como os que possuem 

déficit cognitivo em algum grau. O próprio DSM-IV (2002) indica que o retardo 

mental não necessariamente está presente em todos os casos. Os níveis de 

interação social também variam em cada caso, mas seguramente se manifestam de 

forma atípica. 

Com relação à prevalência do TEA, Paula et al. (2011) baseando-se nas 

estimativas internacionais, admite que um milhão e meio de brasileiros vivem com 

TEA. Segundo Chamak (2008), até o final da década de noventa, a prevalência 

variava em torno de dois a cinco casos de autismo a cada dez mil indivíduos. 

Fombonne (2009) realizou uma revisão de quarenta e três estudos publicados desde 

o ano de 1996 sobre esse tema. Segundo o autor, os estudos indicam que a 

prevalência do autismo típico está por volta de vinte casos a cada dez mil 

nascimentos, enquanto que de acordo com Paula et al. (2011), analisando o 

Transtorno do Espectro do Autismo como um todo, a estimativa indicada pelos 

estudos mais recentes é de quatro a sessenta casos a cada dez mil nascimentos, o 

que faz com que o TEA seja um dos distúrbios do desenvolvimento mais frequentes 

na infância. Os autores indicam que a maior parte de informação sobre o assunto 

vem dos Estados Unidos e da Europa devido ao avanço na padronização do 

diagnóstico. 

Para Fombonne (2009) o aumento da prevalência é um reflexo de um 

conjunto de fatores que envolvem desde a ampliação do critério diagnóstico dos 

manuais de classificação, a ampliação do conceito de autismo, a melhoria da pratica 

clínica para o diagnóstico, maior disponibilidade ao serviço, assim como a crescente 

conscientização entre profissionais e famílias de que a identificação e intervenção 

precoce favorecem o prognóstico. Paula et al. (2011) discute que esses fatores por 
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si só não explicam completamente o aumento da prevalência, pois outros fatores de 

risco, que ainda permanecem desconhecidos, podem contribuir para esse aumento 

e precisariam, portanto, de maiores investigações. 

Todavia, a melhoria na caracterização dos sintomas e do quadro clínico de 

tais transtornos não é prontamente assimilada pela população em geral, existindo 

assim uma grande lacuna de informações entre a pesquisa científica e o saber 

popular. Com isso, famílias com filhos com TEA, normalmente sentem uma grande 

dificuldade, não só de entender o comportamento da própria criança que já revela 

sinais incongruentes com o desenvolvimento típico, como também em tomar 

providências efetivas junto a profissionais e serviços de saúde. 

É neste sentido que o Ministério da Saúde se posicionou criando uma série de 

organismos assistenciais em saúde mental cujo objetivo seria atender junto aos 

municípios as pessoas que conduzem crianças, jovens e adultos com transtornos do 

desenvolvimento. Assim, encaminham-se os pacientes aos serviços ambulatoriais, 

hospitalares e Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) dos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) (ONOCKO-CAMPOS e FURTADO, 2006). 

Os CAPS são unidades para tratamento em saúde mental que prestam 

atendimento clínico às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, em 

regime de atenção diária, como o ambulatorial e a internação hospitalar, em um ou 

dois turnos de quatro horas por uma equipe multiprofissional. Um dos objetivos do 

CAPS é, portanto, o de preservar e fortalecer os laços sociais do usuário em seu 

território, como a relação com a família e a relação entre usuário e a própria 

instituição, evitando assim as internações em hospitais psiquiátricos, daí o seu papel 

estratégico (GONÇALVES e SENA, 2001). Os CAPS foram instituídos juntamente 

com os Núcleos de Assistência Psicossocial (NAPS) através da Portaria/SNAS nº 

224, de 29 de janeiro de 1992, do Ministério da Saúde (BRASIL, 1992). 

Outra diretriz importante para o funcionamento do CAPS foi estabelecida pela 

Portaria/GM nº 336, de 19 de fevereiro de 2002, do Ministério da Saúde, que visava 

atualizar a Portaria/SNAS nº 224, e que define, conforme descrito em seu artigo 

primeiro, três modalidades de serviços, a saber, o CAPS I, CAPS II, CAPS III. A 

diferença entre essas modalidades relaciona-se principalmente ao número de 

habitantes, ao porte e a complexidade de cada município, sendo assim, o CAPS I 

visa prestar serviço a municípios com a população de 20 a 70 mil habitantes, o 

CAPS II de 70 a 200 mil habitantes e o CAPS III acima de 200 mil habitantes. As 

http://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1992
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modalidades devem, portanto, ter uma equipe técnica e capacidade para 

atendimento que corresponda à abrangência populacional do município que presta 

serviço (BRASIL, 2002). 

A assistência prestada ao paciente no CAPS deve incluir no tratamento a 

prescrição médica, atividades esportivas, oficinas, grupos terapêuticos, visitas 

domiciliares, atendimento à família e atividades comunitárias que visam a inserção 

social através da reabilitação psicossocial, objetivando assim a busca de autonomia 

e cidadania (BRASIL, 2002). 

O CAPS faz parte de uma rede de serviços públicos que tem como meta 

descentralizar o atendimento em saúde, conforme previsto na Lei Federal que institui 

o Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS foi primeiramente formulado após a 8ª 

Conferência Nacional de Saúde e exerceu um importante papel em propagar o 

movimento da Reforma Sanitária, resultando na implantação do Sistema Unificado e 

Descentralizado de Saúde (SUDS), um convênio entre o antigo Instituto Nacional 

Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), e os governos estaduais. 

Entretanto o mais importante desta conferência nacional foi ter reestruturado as 

bases para a seção "Da Saúde" na Constituição brasileira promulgada em 5 de 

outubro de 1988 (ONOCKO-CAMPOS e FURTADO, 2006). 

Na realidade, a criação do SUS constitui um amadurecimento do movimento 

da Reforma Psiquiátrica no Brasil, que vem se desenvolvendo desde os anos 

setenta. Tem como meta, sobretudo, substituir o modelo de assistência psiquiátrica 

embasada na legislação brasileira de 1934, a qual através do argumento da 

necessidade de proteger a ordem e a moral pública fomentava o confinamento e 

exclusão social do doente mental, por um novo modelo voltado a 

desinstitucionalização e reinserção social, através de uma rede de serviços 

territoriais de atenção psicossocial, promovendo o acesso ao trabalho e ao lazer e 

fortalecendo os laços familiares e comunitários (GONÇALVES e SENA, 2001). 

Entende-se, conseqüentemente, que o SUS representa um marco na história 

da saúde pública brasileira ao definir saúde com um “direito de todos e dever do 

Estado”. Embasado em doutrinas de Universalidade, Equidade e Integralidade, 

garante que todos os cidadãos devem ser tratados como iguais e que os serviços 

prestados devem também ser integrados no sentido de promover, proteger e 

recuperar a saúde. Princípios como a Regionalização e Hierarquização, assim como 

Resolubilidade, Descentralização e Participação, devem ainda nortear as ações das 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%E7ao.htm#cfart196
http://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1988
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instituições vinculadas à saúde pública de tal forma a efetivamente atender às 

necessidades brasileiras (ONOCKO-CAMPOS e FURTADO, 2006). 

No entanto, mesmo com todo esse desenvolvimento no campo da saúde 

pública, para muitas famílias a promoção dessas políticas governamentais que 

possam garantir a inclusão social de pessoas com deficiência e/ou transtornos de 

desenvolvimento, o que inclui o TEA, certamente é insuficiente.  

Nesse contexto, em muitas cidades do Brasil, famílias ou comunidades locais 

se uniram para criar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, mais 

conhecida como APAE. Essa associação visa prestar serviços de educação, saúde 

e assistência social às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, garantindo a 

promoção e defesa de direitos das mesmas. Uma das áreas de atuação da APAE é 

o apoio à família, um setor que busca oferecer informações de como lidar com o filho 

com deficiência, sob a perspectiva da inclusão social (APAE, 2011). 

Ora, a existência assim de mecanismos particulares, ou mesmo públicos que 

estabelecem como direito do cidadão a possibilidade de um indivíduo comum, ao 

deparar-se no âmbito de sua família com um problema de saúde tão particular 

quanto o TEA, de inserir-se num sistema mais amplo de tratamento médico como o 

SUS, é um aspecto interessante em face das características tão heterogêneas da 

realidade brasileira. A existência de um caminho seria garantia de seu trilhar pelas 

pessoas em geral? 

Vários aspectos entram e discussão, desde a identificação de um diagnóstico 

pertinente – realizado por um profissional de saúde, até o tratamento médico 

terapêutico propriamente dito – após toda uma trajetória de providências realizadas 

não só pelas famílias das crianças com TEA, como também pelos médicos e 

terapeutas envolvidos nesse processo. 

Em face dessas considerações, nesse contexto de saúde pública e particular 

é que o presente trabalho tem como objetivo geral desenvolver um questionário 

e aplicação de um pré-teste para o mapeamento da trajetória de pais com 

filhos com TEA na busca de diagnóstico e tratamento em serviços de saúde no 

município de Barueri do Estado de São Paulo. 

Tendo-se então como objetivo mais amplo uma análise do percurso familiar 

em busca de diagnóstico e tratamento para uma criança com TEA, pode-se também 

estabelecer objetivos específicos a fim de caracterizar adequadamente a formulação 

do problema de pesquisa do presente trabalho. 
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Para se definir tais objetivos específicos é necessário relacionar os diversos 

fatores que interferem no problema de pesquisa, através de uma avaliação sobre 

quais desses fatores são considerados a priori os mais importantes, assim como 

também analisar se existem aspectos outros que possam influir na importância 

desses fatores (SAMPIERI, COLLADO e LUCIO, 2006). 

Os objetivos específicos que vislumbram contemplar os aspectos 

fundamentais na trajetória dessas famílias envolvem: 

 

1) O tempo transcorrido na busca de um diagnóstico preciso,  

2) O acesso aos serviços especializados,  

3) Os profissionais de saúde envolvidos nesse processo, 

4) A informação das famílias a respeito das características do transtorno, 

5) O impacto no âmbito social e familiar de se ter um filho com TEA, 

6) As estratégias de enfrentamento frente às essas dificuldades. 

 

Por fim, cumpre-se levantar ainda as justificativas para tal empreendimento, 

ou seja, quais os aspectos relevantes que norteiam o presente trabalho e que 

possam dar um retorno não somente como pesquisa científica sobre a trajetória 

familiar dessa população com TEA, quanto para subsidiar o município de Barueri 

nas políticas públicas de saúde e educação. Espera-se, nesse sentido, que esse 

trabalho possa contribuir com o estabelecimento de metas direcionadas ao 

atendimento a pessoas com TEA nos serviços públicos e gratuitos de Barueri. 

Adicionalmente, numa visão global, nota-se num país continental como o 

Brasil uma grande distância informativa entre os programas institucionais de atenção 

à saúde: o que realmente tais órgãos podem oferecer ao público em geral, 

notadamente aquelas mais carentes sob o ponto de vista econômico, social e 

educacional. Nesse cenário nacional, a revisão da literatura aponta para uma 

escassez de estudos sobre o tema da trajetória de famílias com filhos com o TEA 

pela busca de diagnóstico e tratamento. O presente trabalho também representa 

uma contribuição para o entendimento mais amplo do assunto, podendo servir de 

piloto para que outros municípios similares possam replicá-lo. 

Diante do exposto, acredita-se que a realização de pesquisas como esta, e 

que de certa forma estão respaldados por lei, possam fornecer informações úteis 

que auxiliem nas ações da mencionada secretaria do município de Barueri e na 
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conscientização da população sobre os problemas, necessidades e possibilidades 

de atendimento a famílias com filho com Transtorno do Espectro do Autismo.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1  Para fins desta pesquisa utilizaremos a terminologia Transtorno do Espectro do Autista (TEA), embora em 

alguns momentos apareça Autismo, Autista, Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) e Transtorno 
Invasivo do Desenvolvimento (TID).  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

O nascimento de uma criança geralmente está marcado como um momento 

de grande expectativa para os pais. No entanto, é comum em famílias com um filho 

com TEA a vivência da angústia de perceber, logo nos primeiros meses ou anos de 

vida, esse novo ser apresentando características distintas de uma criança normal. A 

compreensão que o filho esperado não corresponde às expectativas normalmente 

acarreta um grande impacto emocional nessas famílias (CHILE, 2002). 

Sabe-se que, para se chegar ao diagnóstico de autismo, as famílias 

costumam percorrer um difícil caminho que vai desde o estranhamento e as 

primeiras suspeitas sobre o comportamento da criança, passando pela decisão de 

se buscar por um auxílio especializado. De fato trata-se de uma etapa que requer 

paciência e atitude, pois pode durar bastante tempo e implica na busca por 

informações precisas para compreender melhor as características do filho. 

Sentimentos de esperança e desilusão oscilam nesse período, portanto quanto 

antes esses pais receberem um diagnóstico sobre seu filho, mais cedo serão dados 

os passos necessários para enfrentar a situação e buscar um tratamento adequado 

(GRAY, 2002). Num estudo realizado por Braga e Ávila (2004), 95% das mães com 

filhos com TGD afirmaram que para ter uma direção sobre o tratamento e 

perspectivas futuras é imprescindível saber o diagnóstico do filho. 

No entanto, segundo Altiere e Kluge (2009), é comum os pais apresentarem 

nesse período uma resistência em buscar um diagnóstico, uma vez em que esse 

pode desmoronar a esperança de que seu filho, apesar das suspeitas de uma 

enfermidade mais severa, pudesse ser uma criança normal. Via de regra é somente 

quando os pais vivem o luto do filho idealizado é que se abrem as possibilidades 

para enfrentar a realidade e se adaptar a ela. No entanto, a trajetória dessas famílias 

para encontrar um diagnóstico preciso e uma boa orientação profissional, 

geralmente é repleta de uma série de desafios. 

Favero e Santos (2010) realizaram um estudo descritivo sobre mães de 

crianças com o TEA na busca de diagnóstico e tratamento. Através do relato dessas 

mães observou-se a dificuldade para a obtenção do diagnóstico correto para seus 

filhos, já que no trajeto em busca de esclarecimentos esses passaram por diversos 
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hospitais e profissionais da área da saúde, gerando sentimentos de impotência e 

falta de perspectiva. 

 

 

2.1 DA SUSPEITA DE UM TRANSTORNO DO DESENVOLVIMENTO À 

NECESSIDADE DE UM DIAGNÓSTICO 

 

 

Diversos aspectos podem interferir no percurso traçado pelas famílias para a 

aquisição de uma explicação médica a respeito do desenvolvimento atípico do filho. 

Apesar de que alguns sinais do autismo podem ser observados antes dos doze 

meses de idade, dificuldades relacionadas a um padrão restrito de atividades e 

interesses, assim como um déficit na interação e comunicação social, em alguns 

casos só se tornam mais evidentes por volta dos três anos de idade, o que dificulta e 

implica, sem dúvida, numa demora por parte da família e profissionais em fechar um 

diagnóstico e, consequentemente, inserir em um tratamento adequado (VOLKMAR, 

CHAWARSKA e KLIN, 2005). 

O grau de instrução profissional para a detecção de um transtorno do 

desenvolvimento e a consequente orientação transmitida às famílias também 

impactará, inevitavelmente, nessa trajetória. Wilkinson (2011) discute a temática de 

quantos médicos são necessários que uma família consulte para se chegar ao 

diagnóstico de TEA para seu filho. O autor descreve uma pesquisa realizada no 

Reino Unido, em que das mil e duzentas famílias entrevistadas, apenas 8% 

conseguiram o diagnóstico na primeira visita clinica. A maior parte obteve apenas 

após o terceiro profissional consultado e em muitos casos, os pais tiveram que 

esperar por mais de cinco anos para a confirmação de que seu filho tem TEA. Para 

o autor, existe uma preocupação constante por parte dos pais não só para a 

identificação diagnóstica como também para o acesso ao tratamento. Outros 

resultados relevantes dessa pesquisa indicam uma correlação positiva entre quanto 

mais profissionais foram consultados, mais idade a criança tinha ao obter o 

diagnóstico e maior o grau de insatisfação dos pais em relação ao processo 

diagnóstico. O autor concluiu que as dificuldades dessa trajetória provocam maior 

frustração no processo diagnóstico, maior estresse para lidar com as demandas de 

se ter um filho com TEA e um adiamento na utilização de serviços de intervenção. 
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Outros fatores, os quais não fazem parte desta pesquisa, também podem 

influenciar no tempo decorrido pela família para conseguir um diagnóstico para seu 

filho. Chen et al. (2008) realizaram um estudo com o objetivo de examinar a 

diferença no processo de busca de apoio social e no tempo transcorrido para 

obtenção do diagnóstico entre famílias com indivíduos autistas em idade pré-escolar, 

relacionando a fatores associados à urbanização. Foram comparadas 3495 crianças 

autistas nascidas entre 1997 a 1999 com 13964 crianças do grupo controle, 

registradas no banco de dados do Seguro Nacional de Saúde e Pesquisa de Taiwan. 

Os resultados indicaram que crianças pertencentes a regiões suburbanas ou rurais 

tendem a receber o diagnóstico mais tardiamente e passam mais tempo por um 

processo diagnóstico comparado aos que vivem em regiões urbanas. 

Uma das discussões atuais sobre a possibilidade de um prognóstico positivo 

para crianças com TEA reside na importância da intervenção precoce, enquanto a 

criança ainda está nos anos pré-escolares, de zero a três anos. 

Segundo Bosa (2006), um dos fatores que prejudica a intervenção precoce é 

a falta de conhecimento sobre certos aspectos do desenvolvimento normal de uma 

criança, como comportamentos de comunicação não verbal. A presença ou não no 

bebê de gestos espontâneos com o objetivo de compartilhar algo que tenha 

chamado atenção é um fator significativo para o diagnóstico. A autora salienta os 

desafios para a realização de um diagnóstico preciso devido à possibilidade de 

confundir o autismo com outros transtornos relacionados a déficits de aprendizado 

ou prejuízo da linguagem, uma vez em que estes compartilham sintomas similares. 

O estudo realizado por Braga e Ávila (2004) sobre o processo de detecção do 

TGD através da perspectiva materna, constatou que em 75% dos casos foi a família 

quem percebeu os primeiros sinais da criança com características relacionadas ao 

autismo, contra 25% dos profissionais da saúde e educação. Com relação à idade 

em que a criança tinha quando foi diagnosticada, apenas 30% ocorreu antes dos 

três anos de idade, o que repercute no atraso do processo diagnóstico. 

Para Ryan e Salisbury (2012) ainda muito pouco se sabe sobre a experiência 

dos pais no período pré-diagnóstico. Os autores aplicaram uma entrevista semi-

estruturada em vinte e quatro pais ingleses de filhos com TEA, entre as idades de 

três a onze anos. O objetivo foi identificar possíveis aprimoramentos relacionados ao 

atendimento infantil para essa população. Para análise dos resultados, a amostra foi 

dividida em duas categorias: pais com preocupação passiva e pais com 
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preocupação ativa. Com relação à primeira categoria observou-se que ou os pais 

simplesmente não tiveram nenhuma preocupação até o momento do diagnóstico, ou 

os que tiveram, não compartilharam ou pediram auxílio profissional, provocando um 

atraso no processo diagnóstico. Já em relação aos pais que se posicionaram 

ativamente, isto é, levantaram as preocupações para profissionais da saúde e 

buscaram por apoio especializado, observou-se que muitos foram prematuramente 

orientados de que nada havia de errado com seu filho, provocando um sentimento 

de isolamento e desamparo referente ao apoio profissional. Os resultados indicaram 

que em ambos os casos ainda existem atrasos consideráveis para a obtenção do 

diagnóstico de TEA, que podem ser tanto devido ao posicionamento da família, 

quanto da orientação de profissionais da saúde. 

A viabilidade de se realizar o diagnóstico precoce depende de que os 

profissionais da saúde recebam contínua formação e treinamentos para a 

identificação dos sinais e sintomas e com isso possam promover orientações e 

encaminhamentos adequados. Espera-se assim que se estabeleça um consenso 

entre os profissionais e as famílias de que o diagnóstico é essencial para que exista 

a abertura em pesquisar por informações e compreender melhor os comportamentos 

da criança com TEA, a fim de possibilitar intervenções necessárias e adequadas 

(SÃO PAULO, 2011). 

Atualmente existem diversos instrumentos que auxiliam no diagnóstico de 

autismo, o Autism Screening Questionnaire (ASQ) e o Autism Behavior Checklist 

(ABC), que foram utilizados nessa pesquisa e encontram-se no anexo 8.3., os quais 

estão entre os instrumentos de rastreamento mais importantes no Brasil por terem 

sido validados e adaptados a cultura brasileira. Outros como o Checklist for Autism 

in Toddlers (CHAT); Pervasive Developmental Disorders Screening Test (PDDST); 

Screening Tool for Autism in two year old, Checklist for Autism in Toddlers-23 

(CHAT-23) e Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT); também estão 

entre os principais (BOSA, 2006). Entre os procedimentos para o diagnóstico de 

autismo, além da aplicação de um instrumento adequado, os profissionais da saúde 

baseiam-se, sobretudo nos manuais de classificação, sendo que os mais utilizados e 

reconhecidos atualmente são o DSM-IV e o CID-10, em que ambos tratam o tema 

de forma similar. 

Especificamente o DSM-IV define doze critérios separados em três categorias 

para o diagnóstico de autismo: (1) interação social; (2) comunicação e (3) atividades 
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e interesses. De algum modo o desenvolvimento da criança encontra-se defasado 

nessas três categorias, porém os sinais e sintomas, assim como o grau de 

severidade, variam muito para cada caso. Segundo o referido manual, para ser 

diagnosticada como autista a criança deve apresentar ao menos dois critérios para a 

primeira categoria, dois para a segunda e um para a terceira. 

Com relação à primeira categoria, a da interação social, crianças autistas 

podem apresentar pouco ou quase nenhum contato ocular, podem ter dificuldade de 

entender expressões faciais ou identificar qualquer pista sobre o estado emocional 

alheio, podem não demonstrar interesse em interagir e desenvolver relações entre 

conhecidos, como falta de interesse em brincar, parecendo desmotivados em estar 

em um ambiente social e buscar por isolamento (DSM-IV, 2002). 

Já em relação à categoria da comunicação, crianças autistas podem 

apresentar alguns prejuízos na comunicação verbal e não verbal, geralmente 

inviabilizando a possibilidade de sustentar uma conversa. Em alguns casos podem 

ocorrer a quase inexistência de comunicação verbal. Além disso, podem estar 

presentes déficits como: ecolalia, que é a repetição de sons vocalizados ou tom de 

voz com pouca entonação e monótono; uso estereotipado da linguagem ou 

linguagem idiossincrática; comunicação com fraca base gramatical; dificuldade de 

entender instruções e perguntas; assim como integrar palavras e por fim dificuldade 

de entender humor ou ironia na fala alheia (DSM-IV, 2002). 

A terceira categoria, a de atividades e interesses, refere-se a alterações nos 

seguintes critérios: preocupação demasiada em padrões de interesses repetitivos e 

estereotipados; adesão a rotinas e rituais específicos e não funcionais; maneirismos  

motores, como por exemplo: balançar repetitivamente o corpo, chacoalhar as mãos, 

vocalizações e por fim preocupações insistentes em partes de objetos. A criança 

autista pode apresentar uma restrição em interesses gerais, podendo focar-se em 

um determinado e específico assunto, como datas ou números de telefone. Também 

é comum a auto-estimulação, como brincar com comida ou estimulação tátil em 

alguma textura (DSM-IV, 2002). 

Segundo Chamak (2008), a utilização da classificação internacional do DSM-

IV e o CID-10 por parte de profissionais especializados, permite que esses pais 

possam dar um nome a uma série de comportamentos inexplicáveis. Obter o 

diagnóstico é essencial para a inserção nos serviços públicos e escolas especiais, 
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assim como facilita que famílias que vivem uma situação similar possam formar 

grupos de encontro. 

Apesar das semelhanças na sintomatologia entre as crianças autistas, os 

graus de severidade e a manifestação da mesma se apresentam de modos muito 

distintos para cada criança. Uma criança autista nunca será exatamente igual à 

outra e não necessariamente apresentará todos os sinais e sintomas descritos no 

DSM-IV. Portanto apenas obter o diagnóstico estático pode não ser o suficiente para 

orientar a família sobre que passos devem ser tomados. 

A avaliação realizada por uma equipe multidisciplinar pode, sem dúvida, 

fornecer uma orientação mais abrangente sobre as características específicas de 

cada criança, indicando tratamentos que visem estimular os aspectos físicos, 

psíquicos e sociais. Para isso é necessário que se conheça a história de vida desse 

indivíduo, assim como suas relações sociais, principalmente no seio da própria 

família. Um trabalho interdisciplinar vai além do fato concreto “ter ou não ter” 

autismo, pois permite conhecer as especificidades da criança e estimular suas 

potencialidades. 

Assim, após o diagnóstico e indicação de tratamentos adequados, é 

importante que exista continuidade no acompanhamento, a fim de se verificar a 

evolução do caso e elaborar novas estratégias de atendimento. Vale considerar 

quando se fala em diagnóstico que a funcionalidade da criança ou jovem com 

autismo deve ser avaliada e considerada, o que pode ser designado como uma 

avaliação funcional de cada caso, conforme proposto pela Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, (CIF), desenvolvida pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS, 2003). 

A CIF apresenta uma proposta que expande o caráter puramente médico para 

um mais amplo que é o aspecto social. Essa abordagem marca uma mudança de 

foco em que ao invés de enfatizar apenas o diagnóstico da doença e, portanto sua 

classificação, leva em conta, sobretudo a análise das funcionalidades e 

incapacidades do indivíduo, essas vinculadas a saúde. A CIF não exclui os 

conceitos ou critica a utilidade do DSM-IV e o CID-10, mas é uma ferramenta de 

acréscimo a esses manuais (Di NUBILA e BUCHALLA, 2008; OMS, 2003). 
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2.2 A TRAJETÓRIA 

 

 

A trajetória percorrida pela família com filho com TEA, normalmente tem inicio 

com a procura por um diagnóstico que justifique o comportamento do filho, etapa 

percorrida principalmente pelos pais e muitas vezes exclusivamente pelas mães. 

Após um longo processo, melhor detalhado pelos resultados dessa pesquisa, uma 

vez identificado o quadro clínico e sua repercussão no impacto da notícia e na 

assimilação da mesma, novas fases desenvolvem-se em torno da problemática do 

tratamento e outras atividades decorrentes da identificação do transtorno. 

Existem diversos guias de orientação a famílias com filhos com TEA que 

descrevem etapas comuns em relação ao modo de lidar com a situação, apesar de 

variarem de acordo com a circunstância particular (PIZARRO, 2001; CHILE, 2002). A 

partir do momento em que a família se depara com a condição clínica do seu filho, 

fatores internos e externos influenciam simultaneamente em como os pais enfrentam 

a situação. Os fatores externos estão relacionados à percepção sobre o apoio social. 

Seja pela acessibilidade e qualidade de orientação especializada e disponibilidade 

de tratamento, seja pelo apoio de outros membros da família e amigos. Os recursos 

econômicos e a existência de instituições de apoio atuam diretamente nos fatores 

externos. Fatores internos incluem o manejo emocional e estão intimamente 

relacionados a essa percepção sobre o apoio social. 

 

 

2.2.1 O impacto 

 

 

Segundo Passos (2007), a trajetória dos pais e principalmente das mães para 

a aquisição de uma informação médica sobre a real condição clínica de seu filho, 

comumente passa por etapas que vão desde a família lidar com as próprias 

expectativas, passando pela premência em se obter informações sobre que 

especialidade médica procurar, até a eventual dificuldade de se encontrar um 

profissional da saúde que esteja de fato preparado para orientar corretamente essa 

família. Após uma peregrinação por diversos profissionais e serviços de saúde, 
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ocasionando um provável desgaste emocional, os pais têm que, por fim, enfrentar a 

realidade do diagnóstico final. 

O impacto da noticia pode, por um lado, provocar um estado de choque 

devido à gravidade do fato, como também por outro lado, provocar um alívio para a 

família. Geralmente o estado de choque acontece com famílias que ou não 

esperavam pela notícia ou que se recusavam em aceitá-la ou ainda que não se 

sentiam preparadas para recebê-la. 

McCabe, Hobart e Smith (2008) realizaram um estudo com setenta e oito pais 

chineses com filhos com TEA, que completaram um questionário composto por 

quatorze questões abertas relacionadas à experiência de se ter um filho com 

autismo. Constatou-se que a resposta mais presente era a de choque e confusão ao 

terem recebido a notícia do diagnóstico. Estudos anteriores realizados pelos 

mesmos autores, também na China, indicam que apenas um em quarenta e três 

pais já tinha ouvido falar sobre o que é o autismo. Tal fato reflete justamente o 

contexto social, econômico e sobretudo cultural do país, que inclui crenças 

enraizadas a respeito da maternidade e do papel feminino; visão negativa a respeito 

da deficiência e suas implicações no sucesso profissional, somado a escassa 

acessibilidade a serviços de saúde públicos ou gratuitos de saúde destinados a essa 

população; aspectos que inevitavelmente influenciam no impacto ao receber o 

diagnóstico. 

Alguns fatores inerentes ao autismo podem dificultar ainda mais a aceitação 

dos pais quanto ao diagnóstico. Por mais que o filho apresente uma série de 

sintomas que não correspondem à evolução esperada para sua idade, a criança 

autista não apresenta alteração na aparência física, o que pode confundir os pais em 

compreender a gravidade da deficiência. Além disso, a criança autista muitas vezes 

pode apresentar um bom desenvolvimento motor, outro fator que a difere de muitas 

outras deficiências. O mesmo não acontece nos casos em que há alguma 

comorbidade que provoque alguma alteração fenotípica ou comprometimento motor, 

nesses casos é visualmente identificável a presença de alguma anormalidade e, 

portanto da gravidade da mesma. 

A criança com TEA apresenta uma série de comportamentos que dificultam o 

relacionamento dela com as demais, o que conduz a uma interação social 

completamente diferente quando comparado a uma criança não autista. Alguns 

interpretam como uma falta de interesse em relacionar-se, outros como apenas uma 
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dificuldade. Nesse aspecto da sociabilidade, a American Psychiatric Association 

afirma que crianças autistas têm uma generalizada falta de consciência social, 

comportamentos como não manter contato ocular, não querer participar, ou não se 

interessar no que outras pessoas estão olhando, atitudes essas que indicam 

dificuldades de interação social (APA, 2000). Baron-Cohen (2001) explica que a 

frequência com que a criança autista olha ou demonstra atenção não 

necessariamente reflete a sua verdadeira motivação. 

Outro fator relacionado à sociabilidade refere-se a imitação, pois crianças 

autistas parecem menos capazes de imitar gestos. Stone et al. (1990) relatam em 

seus estudos que a imitação é um importante indicador do nível da severidade do 

autismo e revela o quanto essa criança estará apta ao aprendizado de regras 

sociais. 

Para certas famílias, no entanto, o diagnóstico pode fornecer um alívio, pois 

finalmente elas têm um nome sobre o que está acontecendo com seu filho. No 

estudo de Favero e Santos (2010) algumas mães relataram esse sentimento de 

alívio, ao invés do choque, por já suspeitarem e se conformarem de que seu filho 

possui algum transtorno do desenvolvimento. 

A criança autista apresenta uma série de sintomas que afetam profundamente 

os pais, como por exemplo, a dificuldade de interação verbal e lúdica, os 

comportamentos obsessivos e a negação do contato afetivo. Tais fatores acabam 

marcando profundamente a expectativa do casal em relação ao filho e geram, 

naturalmente, sentimentos de culpa. Por mais devastadora que seja a noticia de se 

ter um filho autista, esta pode ajudar os pais a darem um sentido para a vida do seu 

filho e a não se culparem pela deficiência. Esse é um momento em que geralmente 

a dúvida desaparece e dá lugar, através da assistência profissional, a uma busca 

por informações mais embasadas acerca das características do transtorno, assim 

como da necessidade de uma educação adequada. 

A forma e o conteúdo que o profissional de saúde transmite o diagnóstico e 

orienta os pais desempenha um papel fundamental na questão do impacto da noticia 

e no planejamento para uma qualidade de vida melhor, tanto de cada membro 

familiar, como da família como um todo. Tal quadro, entretanto, é comum em outros 

casos clínicos de deficiência. Amorim, Moreira e Carraro (1999), ao realizarem um 

estudo sobre a relação entre a orientação profissional e a percepção de mães de 
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crianças com Síndrome de Down sobre o aleitamento materno, identificaram que o 

impacto da notícia foi o principal fator para a realização ou não do aleitamento. 

Existe naturalmente uma dificuldade da família em lidar com a notícia de que 

seu filho não corresponde às expectativas, porém o termo autismo por si só pode 

não conter muitas informações, uma vez que é comum a falta de conhecimento por 

parte da sociedade acerca das características do transtorno assim como sobre seu 

prognóstico. Consequentemente o modo como o profissional notifica a família, assim 

como a qualidade da informação passada são essenciais em não destruir todas as 

expectativas desta família (AMORIM, MOREIRA e CARRARO, 1999). 

 

 

2.2.2 A assimilação da notícia 

 

 

Após o impacto do diagnóstico, das informações e orientações recebidas 

pelos profissionais de saúde, um novo processo passa a se desenvolver entre os 

pais de filho com TEA. Sentimentos de perda do filho esperado, desolamento e 

tristeza emergem quando os pais compreendem a gravidade da situação, no 

entanto, essa etapa pode indicar o inicio do processo de aceitação. Normalmente 

quando os pais absorvem a confirmação do diagnóstico médico sobre o transtorno 

do filho e percebem a sua gravidade, a depressão pode emergir. Existe uma ampla 

literatura sobre estudos que comprovam que a depressão em mães com filhos com 

autismo é maior do que mães com filhos sem deficiência (ALTIERE, 2006; OLSSON 

e HWANG, 2001). Um dos fatores agravantes desse panorama é, certamente, a 

incapacidade que muitos pais sentem no trato diário com o filho: o que fazer para 

tentar mudar ou pelo menos abrandar a realidade. 

É justamente nesse contexto que surge a necessidade de apoio psicológico e 

serviços públicos de boa qualidade que sustentem a possibilidade de uma 

perspectiva mais positiva e que tenham bons programas de apoio à família. Famílias 

desamparadas pelos serviços públicos têm menos perspectivas de cuidar do filho e, 

portanto tendem a buscar se esquivar da realidade ou a se deprimir (SOUZA, 2004). 

Schmidt, Dell'aglio e Bosa (2007) destacam o quão fundamental representa a 

orientação às mães para que tenham condições de enfrentar a realidade e 

considerar a possibilidade de auxiliarem seus filhos a superarem suas dificuldades. 
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Segundo os autores, grupos de apoio e orientação permitem que as mães possam 

compartilhar experiências, vivenciar identificações e analisar estratégias de 

enfrentamento que combatam o estresse e que direcionem em perspectivas que 

envolvam melhor qualidade de vida familiar. 

Em contrapartida, a pouca ou nula percepção do apoio social pode se refletir 

em diversas maneiras no modo como a família assimila a notícia e enfrenta a 

realidade. Comportamentos negadores, isolamento social, sobrecarga de 

responsabilidades, depressão e falta de perspectiva podem emergir como 

consequência. 

Favero e Santos (2010) observaram através do relato de mães com filhos 

autistas que muitas se sentiram frustradas com relação aos profissionais 

consultados por não terem um espaço de escuta com relação a suas queixas e 

dificuldades. Segundo os autores, a carência de apoio implica na necessidade de 

um programa, nos serviços de saúde, de acompanhamento psicológico para a 

família ou ao menos de um atendimento terapêutico breve, em que os pais possam 

explicar com mais calma como é o filho e a relação deste com a família. 

A existência do suporte terapêutico é essencial para criar uma relação de 

confiança entre a família e os profissionais envolvidos, além de auxiliar em aceitar a 

situação clínica do filho. O apoio institucional deve levar em conta que o tipo de 

informação e suporte vai variar de acordo com cada família e com as demandas da 

mesma. Sabe-se que famílias que não possuem esse tipo de auxílio estão mais 

sujeitas a dificuldades de enfrentar a realidade. 

A sobrecarga de cuidado para o filho com TEA pode acabar também 

provocando uma série de obstáculos a essas mães em exercerem quaisquer outros 

papéis sociais, além de repercutir, em certos casos, num descuidado em relação a 

elas mesmas. Favero e Santos (2010) realizaram um estudo com vinte mães de 

filhos autistas e constataram que dezoito delas deixaram seu emprego para cuidar 

de seu filho com autismo, pois se sentiam como as principais responsáveis pelos 

cuidados do mesmo. Segundo os autores, as dificuldades relacionadas à interação e 

comunicação social de uma criança com TEA influenciam diretamente no nível de 

estresse da família e quanto maior for o grau de severidade desses sintomas, maior 

o nível de dependência da criança em relação a mãe, o que inevitavelmente provoca 

maior preocupação e sobrecarga das mesmas. 
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Eisenhower e Blacher (2006) realizaram um estudo com 226 mães entre as 

idades de trinta e cinco a setenta anos com filhos apresentando deficiência 

intelectual de moderada a severa, com o objetivo de examinar a relação entre a 

ocupação de múltiplos papéis, como por exemplo, o estado civil e o trabalho, com o 

bem estar emocional. Foram aplicados questionários relacionados a dados 

demográficos e saúde, comportamentos adaptativos e medição de sintomas 

depressivos. Os autores constataram que mães que estão trabalhando ou casadas 

ou ambos, reportaram um melhor bem estar emocional do que mães que não estão. 

Os dados encontrados indicam que o fato de exercer múltiplos papéis pode propiciar 

uma vida emocional mais saudável do que exercer exclusivamente a função de 

cuidar do filho com deficiência. 

Apesar da significativa influência dos fatores externos, a assimilação da 

notícia e o consequente enfrentamento da realidade também vão depender do 

manejo emocional de cada membro da família, assim como da própria dinâmica 

familiar. Segundo Pizarro (2001), é comum nessa fase os pais não aceitarem a 

realidade de se ter um filho com TEA, passando a buscar por opiniões mais 

esperançosas sobre o diagnóstico, sem se preocupar com o fundamento ou 

veracidade das mesmas. A autora observa que sentimentos de culpa também 

afloram nesse período, é comum que os pais comecem a indagar sobre a história 

familiar buscando uma resposta não embasada cientificamente ou simplesmente 

acreditar que os problemas se resolverão com o tempo. Embora algumas crianças 

com TEA tenham a capacidade de se desenvolver em aspectos como comunicação 

e comportamento, boa parte dos sintomas sempre estarão presentes, daí a 

importância da intervenção precoce em estimular suas habilidades sociais. 

A dificuldade em assimilar a notícia também é observável nos casos em que 

as famílias utilizam as instituições de apoio de forma abusiva, como forma de evitar 

o contato frequente com o filho institucionalizado, o que acaba promovendo sua 

exclusão social. Além disso, comportamentos superprotetores e obsessão ao 

trabalho, também podem indicar a dificuldade de enfrentar a situação. 

 

 

2.2.3 O enfrentamento 
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A etapa de enfrentamento pode ser observada quando os pais começam a 

superar o estado depressivo através do confronto com a realidade e passam 

analisar estratégias efetivas de como lidar com a situação, a fim de adaptar-se a 

situações de crises e estresse. Este momento, em que é comum a busca por 

informações acerca do transtorno e alternativas de tratamento e apoio, representa 

uma das fases do processo de coping, que envolve a procura por estratégias para 

fazer frente às adversidades (ALTIERE, 2006). 

Existem duas vertentes principais de coping descritas na literatura: por um 

lado o modelo de aproximação ou esquiva e por outro o de abordagem racional ou 

emocional, mediante um problema ou fator estressante. Segundo Meadan, Halle e 

Ebata (2010), a literatura indica que famílias que utilizam formas variadas de coping 

têm benefícios na coesão familiar e na diminuição do estresse. 

No primeiro modelo, a estratégia em relação ao enfrentamento varia de 

acordo com o foco, isto é, por um lado busca-se aproximar do problema, definindo-o, 

procurando por informações, analisando opções alternativas e comparando-as em 

termos de custos e benefícios para a resolução do problema. Enquanto que por 

outro lado, busca-se esquivar do problema, ignorando-o, negando-o, minimizando-o 

ou distraindo-se em relação à fonte de estresse. 

No segundo modelo, estratégias de coping podem ser tanto embasadas em 

atitudes racionais para a resolução do problema, procurando a solução ou alteração 

do fator estressante através de uma análise racional, como também podem ser 

dirigido à emoção, em que o controle ou a regulação do estado emotivo ajuda a 

prevenir comportamentos negadores da realidade. Assim, no que se refere ao 

enfrentamento das dificuldades de se ter um filho com TEA, os dois modelos 

aparecem com frequência, tanto o de aproximação ou esquiva, quanto o da 

abordagem racional ou emocional (MEADAN, HALLE e EBATA, 2010). 

Schmidt, Dell'aglio e Bosa (2007) categorizaram quatro principais dificuldades 

enfrentadas pelas mães em relação ao filho com autismo: comunicação, dificuldades 

em atividades diárias, comportamento e atrasos do desenvolvimento. Os autores 

identificaram a recorrência das estratégias de coping para o manejo de dificuldades 

relacionadas ao filho e suas implicações ao lidar com as próprias emoções. Com 

relação ao filho, o uso da ação direta, como tentar conversar, explicar e colocar 

limites foram a principal estratégia adotada. Já em relação às dificuldades de lidar 

com as próprias emoções, a busca pela distração, tal como fazer qualquer outra 



31 

atividade para se esquivar temporariamente do problema, foi a estratégia primordial 

utilizada pelas mães. No entanto, os autores observam que as estratégias de 

evitação e distração são geralmente empregadas de forma não funcional, pois 

podem afetar a iniciativa em planejar o futuro e buscar apoio social proveniente de 

auxílio profissional, bem como da própria família e amigos. 

Para Schmidt, Dell'aglio e Bosa (2007) é fundamental, por parte dos 

profissionais da saúde, que se identifiquem quais as formas de coping empregadas 

pelas mães, ou seja, quais são as estratégias mais recorrentes para lidar com o 

estresse de cuidar de um filho com TEA. O mapeamento dessas estratégias permite 

que esses profissionais se posicionem e direcionem as atividades de orientação e 

acompanhamento de maneira adequada. 

Tanto a procura por um diagnóstico e tratamento para o filho, assim como a 

busca por apoio psicológico e orientação para os pais, são formas eficientes para 

enfrentar a situação. Contudo, quanto maior for o nível de estresse de mães com 

crianças autistas, menor é o nível de percepção de apoio social (ALTIERE, 2006). 

Esse autor indica que estratégias de enfrentamento incluem além do apoio 

proveniente de serviços de saúde e da família, a adesão a seitas religiosas ou a 

intensificação da religiosidade. 

Com relação à questão do apoio proveniente de crenças espirituais e maior 

religiosidade, Gray (2002) observa que famílias com filhos autistas são mais 

propensas a se vincularem em atividades religiosas do que famílias que não tem 

filhos autistas e que essa adesão pode ser uma estratégia positiva para o 

enfrentamento da situação. Altiere (2006) aponta estudos que demonstram que 

mães que se sentem comprometidas a um conjunto de valores, tais como valores 

filosóficos e/ou religiosos, têm menos sintomas de depressão do que mães que não 

possuem esse mesmo comprometimento. 

Schmidt, Dell'aglio e Bosa (2007) corroboram esse fato indicando a adesão ou 

intensificação à crenças religiosas como uma frequente estratégia de coping 

utilizada pelas mães para adaptar e ressignificar os problemas relacionados ao filho 

com autismo, e que a busca por esse tipo de apoio, adicionada ao suporte de 

profissionais da saúde e instituições de apoio, pode ser uma estratégia eficiente. 

Gray (2002), no entanto, concluiu que a estratégia de enfrentamento mais 

usual é buscar apoio em outros membros da família. Para esse autor, os aspectos 

religiosos não têm como serem avaliados objetivamente como estratégias eficientes 
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ou não de lidar com a situação, pois dependem de que maneira cada família utiliza 

esse recurso. 

Cabe apontar que outro conceito utilizado ao se referir a adaptação à 

realidade após alguma situação de trauma, crise ou profundo estresse é o da 

resiliência, palavra que se origina do latim, resílio, re + salio, referindo-se a 

capacidade de algo retornar a um estado anterior, isto é, de se ter elasticidade. A 

origem do uso do termo provém de um conceito da física e da engenharia sobre o 

quanto um material pode deformar-se e depois retornar ao estado original sem 

causar deformações permanentes. 

Com isso, o termo resiliência é utilizado nas ciências humanas ao se referir a 

capacidade de um indivíduo de retornar ao estado habitual de saúde após haver 

enfrentado uma situação de adversidade ou trauma. Segundo Noronhai et al. (2009), 

existem diversas pesquisas que documentam que o apoio social promove benefícios 

físicos e psicológicos para a saúde mental do indivíduo afetado por um profundo 

estresse, promovendo maior resiliência do mesmo. No caso de famílias que 

confirmaram o diagnóstico de TEA para seu filho, por exemplo, ser resiliente implica 

numa ressignificação do problema ao invés da busca de eliminação do mesmo. 

Finalmente é importante considerar que os desafios da busca pelo 

diagnóstico, que inclui desde a tomada de decisão em recorrer a um auxílio 

especializado, a peregrinação por diversos profissionais, o tempo transcorrido até a 

obtenção de um diagnóstico definitivo e os esforços gastos nesta trajetória, a família 

tem que, por fim, lidar com o impacto da notícia, assimilar e desenvolver estratégias 

de enfrentamento frente às adversidades de se ter um filho com TEA. A orientação 

profissional, tanto sobre as características do transtorno, como para os 

encaminhamentos e informações de serviços especializados, passando pela 

importância do apoio da família e amigos em questões cotidianas relacionadas ao 

cuidado com o filho, compõem etapas de uma trajetória que contextualizam o 

processo de aceitação e enfrentamento da realidade. 

 

 

2.3 O APOIO 
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O apoio, tanto à pessoa com TEA, assim como para sua família, pode ser 

proveniente por um lado de outros membros familiares, amigos e conhecidos, como, 

também, por profissionais e serviços especializados que ofereçam tratamento 

adequado e que visem à promoção da saúde, o acesso à educação, ao esporte, à 

cultura e ao lazer. Dentro de uma visão mais ampla, o apoio social vai além da 

reabilitação física e psíquica e deve contemplar, também, o apoio de instituições 

públicas e privadas preocupadas em criar melhores condições de qualidade de vida 

à pessoa com TEA, incentivando sua inclusão social. 

Segundo Klin (2006), praticamente dois terços da população com TEA não 

conseguem desenvolver um grau razoável de autonomia, o que justifica a 

preocupação e o desamparo dos pais com relação ao futuro de seu filho e implica na 

necessidade de políticas públicas que promovam o apoio social em longo prazo a 

essas famílias e a seus filhos. 

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 prevê direitos a todas as 

pessoas com relação à assistência social, a educação, ao esporte, a cultura e ao 

lazer, a saúde, ao trabalho e ao transporte. Sendo assim, as pessoas com TEA além 

de terem os mesmos direitos garantidos a todos os indivíduos, têm ainda os direitos 

previstos pelas leis específicas para aqueles com deficiência, não somente leis 

federais como também “normas internacionais assinadas pelo Brasil, como a 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência” 

(SÃO PAULO, 2011). 

Dentre essas leis federais é importante destacar a lei 7.853/89, promulgada 

em 24 de outubro de 1989, que trata sobre o apoio às pessoas portadoras de 

deficiência, sua integração social, traçando diretrizes sobre a Coordenadoria 

Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE; assim 

também a lei 8.742/93, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a Organização 

da Assistência Social, conhecida como Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS 

(SÃO PAULO, 2011). 

Vinculada a esta lei 8.742/93, tem-se a instituição do Benefício de Prestação 

Continuada da Assistência Social (BPC-LOAS), um auxílio pecuniário promovido 

pelo Sistema Único da Assistência Social (SUAS), assegurado pela lei 12.435/2011, 

de 6 de julho de 2011, que em seu artigo segundo descreve entre outros objetivos, o 

da garantia do benefício de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência 

cujas famílias comprovem “não possuir meios de prover a própria manutenção ou de 
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tê-la provida por sua família”. Tal direito é regulamentado pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) e visa permitir “o acesso de idosos e pessoas com deficiência 

às condições mínimas de uma vida digna” (INSS, 2012). 

Outras leis federais estabelecem direitos às pessoas deficientes, como a lei 

8.899/94, de 29 de junho de 1994, a qual concede passe livre às pessoas portadoras 

de deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual; ou a lei 10.048/2000, 

promulgada em 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às 

pessoas portadoras de deficiência física, os idosos com idade igual ou superior a 

sessenta anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças 

de colo terão atendimento prioritário; bem como a lei 10.098/2000, de 19 de 

dezembro de 2000, a qual estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida (SÃO PAULO, 2011). 

Mazzotta (2008) afirma que a inclusão social deveria seguir os princípios 

básicos da democracia social: garantir a igualdade de oportunidades e direitos a 

todos. Todas as pessoas são responsáveis em garantir esses direitos e isso requer 

uma postura ativa no exercício diário de cidadania, ao invés de depender apenas da 

decisão das autoridades na promoção de políticas públicas que favoreçam a 

população desfavorecida. Segundo esse autor, a inclusão social não pode ser 

incondicional, pois deve levar em conta as diferenças entre os indivíduos com 

deficiência e estar preparada a oferecer oportunidades condizentes com as 

características específicas de cada setor da população. Nesse sentido, como já dito 

anteriormente, a busca por apoio social faz parte do processo de enfrentamento da 

realidade.  

Altiere (2006), através de uma revisão de literatura sobre o tema, indica que o 

apoio social é um fator de proteção crucial para a diminuição do nível de estresse e 

melhoria no funcionamento familiar. Favero e Santos (2010) observam que mães 

que conseguiram inserir seus filhos no serviço de saúde mental perceberam uma 

melhora no comportamento do filho, apesar de permanecerem desesperançosas em 

relação ao futuro dos mesmos. 

Estudos demonstram que a questão da insuficiência do apoio social é uma 

realidade de muitos países, inclusive os considerados desenvolvidos. Kimura et al. 

(2010) realizaram um estudo sobre o relato de dez mães japonesas com filhos com 

TGD com relação à decisão de se ter um segundo filho e constataram que tanto 



35 

países ocidentais como orientais enfrentam dificuldades similares. Segundo os 

autores, a falta de apoio social gera um sentimento de não aceitação social, 

desconexão com o restante da família e o aumento da ansiedade pelo desejo de se 

ter uma vida normal. O autor concluiu que a falta de apoio e conhecimento por parte 

da sociedade japonesa em relação ao que é o TGD criam varias dificuldades 

práticas e emocionais na decisão de se ter um segundo filho. 

Smith et al. (2010) realizaram um estudo com noventa e seis mães 

americanas de adolescentes e adultos com TEA. Foram coletados durante oito dias 

relatos sobre as experiências diárias no cuidado com o filho e comparou-se com 

mães com filhos sem nenhuma deficiência. Cinquenta por cento das mães com 

filhos com TEA relataram fadiga, em contraste com vinte e cinco por centro do grupo 

controle. Os autores concluíram que as mães no primeiro caso gastam muito menos 

tempo em atividades de lazer por passarem mais tempo cuidando de seus filhos, do 

que as do grupo controle, o que implica na necessidade de serviços de apoio a 

essas famílias. 

Num estudo longitudinal e etnográfico realizado por Gray (2002) identificou-se 

que a maioria dos pais com filhos autistas relatou haver maior apoio de membros 

familiares mais distantes com o passar do tempo, além de um aprimoramento nas 

estratégias de enfrentamento para lidar com dificuldades em relação ao filho autista. 

Para o autor, essas melhorias podem ser devidas a fatores como aprendizagem com 

o passar do tempo de como lidar e entender as necessidades do filho, isto é, a 

experiência propriamente dita; e o apoio social, advindo da própria família e/ou 

através da acessibilidade a uma série de serviços apropriados. No entanto, nos 

casos em que a criança autista apresenta maior agressividade e violência, essas 

melhorias são menos perceptíveis e maior a carência de apoio social adequado. 

Analisando a partir da realidade brasileira, a procura por apoio social, todavia, 

pode representar muitas vezes mais um fator de desafio no processo de 

enfrentamento da realidade. De acordo com Favero e Santos (2010), isto se deve à 

escassez de profissionais e serviços especializados, ocasionando o fenômeno da 

peregrinação por diversas instituições, seja no campo da saúde, no que se refere ao 

tratamento propriamente dito, seja quanto à educação da criança com TEA. Tais 

fatores reforçam a necessidade de se elaborar um processo de acolhimento 

adequado, com investimentos não só na infra-estrutura das instituições, como na 

qualificação dos profissionais da saúde e da educação, de tal forma a propiciar um 
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atendimento mais completo e um processo educacional inclusivo mais justo para 

crianças com TEA. 

Marques e Dixe (2011) realizaram um estudo numa amostra de conveniência 

composta por cinquenta pais de crianças e jovens autistas com o objetivo de 

analisar as principais necessidades desses pais. Foram aplicados o Family Needs 

Survey (FNS); Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales (FACES-III), 

Escala de Ansiedade, Depressão e Stress (EADS), Family Crisis Oriented Personal 

Scales (F-COPES) e o Índice de Bem-Estar Pessoal (IBP). Levantaram-se vinte e 

uma necessidades dos pais para cuidar do filho com autismo e os resultados 

indicaram que a necessidade mais referida foi a de mais informações sobre os 

serviços de que o filho possa vir a beneficiar-se, tanto de saúde como de segurança 

social. 

Um aspecto fundamental que interfere na qualidade do apoio social é o nível 

socioeconômico das famílias, que representa um fator significativo para a 

acessibilidade de suporte aos serviços de saúde, assim como ao atendimento 

especializado. Num estudo qualitativo com duas mães com filhas com paralisia 

cerebral realizado por Passos (2007) identificou-se que a diferença do nível 

socioeconômico dessas mães definiu a trajetória das mesmas em busca por 

soluções dos problemas das filhas e a expectativa do processo de escolarização. A 

acessibilidade a serviços de saúde, informações especializadas, condições de 

moradia e escolaridade são fatores vulneráveis a condição econômica da família e, 

portanto, influenciam diretamente na expectativa da qualidade de inserção social da 

pessoa com deficiência. 

Fatores culturais também repercutem na busca pelo apoio social. Mandell e 

Novak (2005) escreveram um artigo de discussão teórica sobre como as diferenças 

culturais influenciam diretamente na decisão familiar a respeito da escolha de 

tratamento para o filho com autismo. A literatura levantada pelos autores indicou que 

famílias de origem asiáticas ou africanas tendem a concordar menos com 

profissionais da saúde comparado a famílias caucasianas sobre a indicação de 

sinais comportamentais que sugerem algum distúrbio do desenvolvimento, o que 

para os autores inevitavelmente implica em diferenças no tipo de tratamento 

utilizado. 

Para Daley (2004) a identificação de um distúrbio do desenvolvimento por 

parte da família também está sobre influência do contexto cultural. Famílias indianas 
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tendem a notar primeiramente dificuldades de interação social nos seus filhos do 

que atraso de linguagem, sendo que em famílias americanas ocorre justamente o 

inverso. Para o autor, as diferenças nos resultados devem-se ao fato de que a 

cultura indiana valoriza mais a adequação social que a cultura americana. 

 

 

2.3.1 Da família, amigos e conhecidos 

 

 

Na superação das dificuldades e no enfrentamento da realidade, a busca de 

apoio transita por vários níveis de proximidade, desde os mais intimamente 

vinculados ao ambiente imediato da pessoa com TEA, até os outros membros da 

família, amigos e conhecidos. O convívio familiar representa, assim, o primeiro 

estágio de apoio, seguido gradativamente em ordem de proximidade à família. 

Com relação à questão das amizades dos pais com filho autista, Gray (2006) 

afirma que pais relatam ser importante ter amigos que aceitem a deficiência do filho 

e os ajudem a levarem uma vida social, além disso, o fato de se ter uma criança 

autista significa ter menos tempo para se dedicar a qualquer atividade social. Para 

Torrens (2006) a demanda de cuidado pelas mães ao filho autista é comumente 

exaustiva, refletindo a sentirem-se sobrecarregadas e solitárias em relação aos 

demais membros da família e amigos. 

A assistência da participação familiar nos cuidados e na compreensão sobre 

as características da criança com TEA é uma importante fonte de apoio social. No 

entanto, segundo Altiere (2006), é frequente o relato de pais que se queixam de 

parentes pouco cooperativos e indiferentes. A rejeição ou a indisponibilidade de 

membros da família, associada ao estigma advindo da sociedade, tendem a 

aumentar o fardo de pais em se ter um filho com TEA. Para esse autor, o vínculo 

emocional familiar é o que define o grau de coesão entre os seus membros, que por 

sua vez refletirá na facilidade em adaptar-se a situações de estresse. Portanto, o 

grau de coesão e adaptabilidade de uma família repercute diretamente na eficiência 

do manejo frente às adversidades: quanto mais equilibrados estiverem esses dois 

fatores, maior a probabilidade de um bom funcionamento familiar. 

 A coesão familiar, contudo, pode tender aos extremos, sendo que de um lado 

estão às famílias desunidas e do outro às demasiadamente entrelaçadas. Neste 
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ultimo caso, é comum atitudes superprotetoras em relação ao filho autista, que 

podem dificultar o desenvolvimento da independência e impedir a ajuda externa. No 

outro extremo está a família desunida, que tende a não ser coesa, pois o vínculo 

emocional está sucumbido aos papéis de cada um de seus membros, que são 

rígidos e imutáveis. É frequente neste caso a impessoalidade entre os membros 

familiares ao não dirigirem-se pelo nome próprio ao referir-se ao outro, mas sim a 

posição dentro da estrutura familiar a que pertence: o pai da criança, o marido da 

mãe. Isso reflete um menor envolvimento afetivo no seio familiar, uma vez em que 

envolver-se, nestes casos, provoca incomodo. A criança autista, consequentemente, 

ao invés de ser estimulada em sua autonomia, tende a se tornar ainda mais insegura 

por não se sentir protegida e amada (ALTIERE, 2006). 

 

 

2.3.2 Dos irmãos 

 

 

A partir do momento em que a família se depara com o diagnóstico de TEA ou 

de qualquer outra deficiência, ocorre uma crise familiar. Para Barbosa, Balieiro e 

Pettengill (2012) o nascimento e a assimilação de um diagnóstico de uma criança 

com deficiência, abalam a identidade, o funcionamento e a estrutura familiar. A 

família se vê despreparada para lidar e enfrentar esta nova situação, uma vez em 

que ocorre uma quebra de expectativas. É fundamental ressaltar que, observando a 

família sob a perspectiva de um grupo, cada membro familiar terá que se adaptar às 

necessidades desta criança, podendo implicar numa alteração dos papéis 

tradicionais tanto dos pais como também do irmão sem deficiência. 

De acordo com Barbosa, Balieiro e Pettengill (2012), existem famílias que 

apresentam mais dificuldades para se reorganizar que outras, podendo aparecer 

desesperança, desânimo e cansaço nesta jornada. É comum que a estrutura familiar 

fique ameaçada devido à fragilidade de alguns de seus membros, o que influenciará 

no padrão típico dos comportamentos do irmão sem deficiência, inclusive no aspecto 

emocional, ainda mais se essa for uma criança em período de desenvolvimento. 

Segundo Rao e Beidel (2009), a literatura indica que o impacto de se ter um 

irmão com TEA entre irmãos com o desenvolvimento normal é controverso. Por meio 

de uma revisão de literatura sobre o tema, as autoras apontam que por um lado há 
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estudos que indicam não haverem efeitos negativos em se ter um irmão com TEA e 

por outro há pesquisas que demonstram ser maior o nível de depressão, os 

problemas comportamentais e o sentimento de solidão nos irmãos com 

desenvolvimento normal. 

Para McIntyre e Quintero (2010) os resultados controversos encontrados na 

literatura sobre o tema podem ser ocasionados por diferenças metodológicas entre 

as pesquisas, tais como as características da amostra, a comparação entre grupos 

com composições distintas, diferentes instrumentos utilizados para coleta de dados 

e fatores familiares, como a idade dos irmãos e a ordem de nascimento. Os autores 

salientam, inclusive, a importância da produção científica sobre o tema do ajuste 

entre irmãos, sendo um deles com diagnóstico de TEA, para melhores propostas de 

intervenções de apoio a família. Para que isso seja possível, pesquisas devem 

buscar caracterizar melhor as famílias cujos filhos fazem parte da amostra, usar 

múltiplos informantes e minimizar a variabilidade das características dos irmãos. 

Numa pesquisa realizada por Altiere e Kluge (2009) foram entrevistadas 

cinquenta e duas famílias com filho com TEA, com o objetivo de explorar as 

dificuldades e os sucessos em criar um filho com diagnóstico de TEA. Os autores 

observaram que muitos pais apresentaram uma grande dificuldade em prover uma 

vida normal também ao irmão sem deficiência. Muitos relataram comportamentos de 

ciúmes, uma vez em que o filho com autismo exige uma grande demanda de 

atenção. Outros relataram que embora o irmão sem deficiência se preocupe em, de 

alguma forma, ajudar nos cuidados gerais do irmão com autismo, é evidente um 

significativo nível de estresse nesse irmão. Segundo Altiere (2006), a maior parte da 

literatura de famílias com filho com autismo foca na relação mãe e filho e excluem 

análises da relação entre os irmãos, assim o autor destaca a necessidade de 

estudos que visem maior investigação empírica, com a meta de compreender melhor 

o impacto no irmão sem deficiência de se ter um irmão com autismo. 

McIntyre e Quintero (2010) indicam que a mudança no papel tradicional do 

irmão com desenvolvimento normal, pode resultar em problemas adaptativos, tanto 

dentro do ambiente familiar como em ambientes sociais, como a escola por 

exemplo. Para esses pesquisadores, a literatura indica que irmãos de criança com 

autismo apresentam menos comportamentos sociais e se queixam de sentirem-se 

solitários, quando comparado a irmãos sem deficiência. No entanto tal diferença não 
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foi observada quando se comparou irmão de criança com autismo com irmão de 

criança com retardo mental, Síndrome de Down ou atraso na linguagem. 

Para Sifuentes e Bosa (2010) é comum que as mães se sintam 

sobrecarregadas em cuidar do filho com TEA e exercer quaisquer outras atividades, 

como por exemplo, dar atenção ao irmão sem deficiência. Além de esse filho estar 

exposto a um significativo nível de estresse e depressão no ambiente familiar, o 

aumento de expectativas e responsabilidades e um menor envolvimento parental 

também podem estar presentes. 

É comum que o irmão sem deficiência procure compensar a sobrecarga de 

cuidado da mãe exercendo o cuidado direto ao irmão com TEA, buscando cuidar, 

brincar, ajudar na limpeza higiênica ou também através de ajuda indireta, como por 

exemplo, nos afazeres da casa. 

Torrens (2006) indica que nem sempre o irmão com desenvolvimento normal 

verá o papel de cuidador como algo positivo. Em alguns casos pode existir receio 

com relação à reação dos amigos. Também existem relatos de irmãos que se 

preocupam com a possibilidade de contágio, principalmente nos casos em que 

existe falta de informação sobre a deficiência. Uma das questões mais recorrentes é 

a de querer compensar a deficiência do irmão buscando uma independência 

precoce. 

Ainda, segundo Torrens (2006), dificuldades podem emergir da relação dos 

pais com o irmão não deficiente. Falar da deficiência do irmão, compartilhar a 

atenção entre os filhos de modo que o irmão não deficiente não se sinta excluído e 

por fim a dificuldade de exigir responsabilidades que não serão bem aceitas, são 

questões recorrentes. Mohamed (2010) indica que há na literatura pesquisas que 

demonstram que muitos irmãos na família podem prejudicar ainda mais a questão 

da divisão de atenção aos filhos, isto porque como o filho autista demanda uma 

atenção maior, os outros podem sentir-se negligenciados. 

McIntyre e Quintero (2010) realizaram uma pesquisa com quarenta e três 

famílias americanas, sendo que aproximadamente metade delas têm um filho em 

idade pré-escolar com TEA e outro filho em idade escolar com desenvolvimento 

normal. O grupo controle, composto pela outra metade do total de famílias, também 

tem um filho em idade pré-escolar, porém sem atraso no desenvolvimento e outro 

filho em idade escolar também com desenvolvimento normal. Foram comparados os 

relatos de pais e professores sobre a adaptação social, comportamental e 
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acadêmica entre irmãos de famílias com ou sem filho com TEA e, no entanto, não se 

encontrou nenhuma diferença significativa. As autoras salientam, contudo, que 

devido o estresse familiar e depressão serem mais frequentes em famílias com filho 

com TEA, irmãos desse tipo de família podem ser mais vulneráveis a possíveis 

dificuldades adaptativas no decorrer da vida. 

Segundo Rao e Beidel (2009), de um modo geral os irmãos de crianças com 

TEA apresentam mais problemas comportamentais e adaptativos quando 

comparados ao grupo controle. Quando se comparam as diferenças entre os 

gêneros, irmãs apresentam melhor autoimagem e senso de pertencimento social 

que os irmãos. 

Todavia, Altiere (2006) faz um contraponto a esse aspecto ao indicar que os 

próprios irmãos podem sentir como sendo recompensador cuidar do irmão autista, 

mesmo que outros possam achar isso uma tarefa prejudicial. Além disso, a ajuda de 

irmãos no cuidado direto ao irmão autista suaviza a demanda de cuidado dos pais. 

O pai, que exerce um papel fundamental no apoio psicológico para a mãe, terá 

maior disponibilidade de ajudá-la, como consequência o nível de estresse familiar 

tende a diminuir. 

Uma pesquisa realizada por Gomes e Bosa (2004) também sustenta esse 

mesmo ponto de vista. Os autores realizaram um estudo com o objetivo de 

investigar a presença de indicadores de estresse e qualidade das relações familiares 

em irmãos de indivíduos com e sem TGD. A amostra foi composta de sessenta e 

duas crianças e adolescentes entre as idades de oito a dezoito anos, e foi dividida 

em dois grupos, o primeiro com trinta e dois irmãos de crianças com TGD e o 

segundo, o grupo controle, composto de trinta irmãos de crianças com 

desenvolvimento típico, sendo que em ambos os grupos metade era composta por 

homens e a outra metade por mulheres. 

Os autores utilizaram diversos instrumentos, tais como uma ficha sobre dados 

demográficos e identificação de estressores, uma ficha sobre informações sobre o 

portador de TGD, Escala de Estresse Infantil (ESI) e um inventário de Rede de 

Relações. Os resultados encontrados apontam para uma ausência de indicadores 

de estresse em ambos os grupos. Os autores discutem os resultados sugerindo que 

tal ausência pode ser devido ao apoio social advindo do sistema de saúde nas 

famílias dos irmãos do primeiro grupo, que como consequência, suaviza os fatores 
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estressantes no irmão sem deficiência e faz com que o advento de se ter um irmão 

com TEA não seja adverso (GOMES e BOSA, 2004). 

Observa-se que os estudos apontam resultados divergentes em relação a 

como se manifesta o impacto e o ajuste no irmão de um indivíduo com autismo. 

Entretanto, a maior parte da literatura encontrada parece convergir quanto ao fato de 

que o impacto de se ter um irmão com autismo de alguma forma influenciará no 

comportamento típico do irmão sem deficiência, tendo em vista que o estresse 

familiar e a depressão são mais frequentes em famílias com filho com TEA, que 

quando comparadas a famílias sem crianças com deficiência. Assim, fazem-se 

necessárias pesquisas de campo para se escutar os irmãos das pessoas com TEA, 

com o propósito de se discutir intervenções com a participação dos mesmos, bem 

como desenvolver propostas que os auxiliem a lidar com as questões provocadas 

pelo tema. 

 

 

2.3.3 Dos grupos de encontro como alternativa frente ao isolamento 

social 

 

 

Diversos estudos indicam o isolamento de pais com crianças autistas em 

relação à vida social, inclusive em relação a outros membros familiares e amigos 

(GRAY, 2002, ALTIERE, 2006). Um dos motivos, por certo, está na própria 

sintomatologia do TEA. Segundo Ryan (2010), a assimilação de normas sociais por 

parte de crianças com TEA, tais como o aprendizado de se comportar em público, é 

frequentemente problemático devido aos comprometimentos inerentes ao transtorno.  

Favero e Santos (2010) descrevem que as principais dificuldades das mães 

em lidar com seus filhos com TEA, referem-se às manifestações de agressividade e 

agitação psicomotora. Os pais, ao se defrontarem com a inadequação social do filho 

por esse tipo de comportamento, além de outros como as “estereotipias” e a falta de 

interesse em brincar e relacionar com os demais, acabam não se sentindo 

confortáveis de levar seu filho em lugares públicos. 

Estudos mais antigos, tal como o realizado por Gray (1994), já indicavam o 

relato de famílias sobre a dificuldade para a sociedade em aceitar certos 

comportamentos característicos de uma criança autista, por estes gerarem 
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constrangimento e favorecerem o estigma. Portanto, o isolamento social por parte da 

família também está relacionado aos valores sociais, o que indubitavelmente ainda 

observa-se nos dias atuais. 

Schmidt, Dell'aglio e Bosa (2007) observaram que comportamentos 

agressivos ou de agitação inerentes ao autismo, são de difícil manejo e quando 

presentes em algum contexto social provocam inevitavelmente situações 

desagradáveis aos responsáveis. Segundo os autores, a maioria das mães após 

haverem tomado alguma atitude emergencial frente à situação, tais como contenção 

física ou retirar-se, utilizaram a estratégia de buscar distrair-se, evitando 

temporariamente o confronto direto com o problema. 

O fato de que o TEA não produz alterações na aparência física, exceto nos 

casos de comorbidade associada, somado a falta de informação na sociedade sobre 

o transtorno, dificulta ainda mais a compreensão à primeira vista de que se trata de 

uma deficiência. Isso facilita a ocorrência de reações de choque e estranheza em 

espaços públicos, propiciando situações difíceis para a família. 

Ryan (2010) realizou uma pesquisa com quarenta e seis pais ingleses em 

relação à exposição do filho com TEA em ambientes sociais. Segundo a autora, os 

dados obtidos pelos entrevistados destacam a complexidade envolvida em levar o 

filho em espaços públicos. Muitos relataram o quanto se diminuiu o contato social 

após o nascimento do filho e, mesmo que a experiência adquirida permitisse o 

desenvolvimento de estratégias para lidar com situações adversas, os 

comportamentos imprevisíveis da criança inviabilizam que estas sejam cem por 

cento eficientes. 

Observou-se neste estudo, que para a maioria dos pais revelarem o 

diagnóstico de seu filho à sociedade não é em si um grande problema, mas sim a 

falta de informação e familiaridade social em relação ao que é o autismo/TEA. A 

autora sugere que indicar o diagnóstico através de algum sinal visível, como um 

símbolo ou um cartão, pode ser uma estratégia eficaz, pois retira dos pais a 

possibilidade de serem julgados como incompetentes ou de proverem má educação 

ao seu filho, justificando os comportamentos inadequados do mesmo. 

Passos (2007) discute a problemática de que a pessoa com deficiência invoca 

um estigma social, embasado em ideias pré-concebidas, que entre outras, enxergam 

esse indivíduo sem quaisquer possibilidades de desenvolvimento. Isso implica que 

além das limitações inerentes ao TEA, essas podem se tornar ainda mais 
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exacerbadas na medida em que nem sempre existe uma cultura e consciência social 

inclusiva para essa população. O preconceito é, portanto, mais uma das dificuldades 

que esses pais têm que enfrentar na exposição de seu filho na vida pública. 

Silva (2006) realizou um estudo sobre a relação entre preconceito e 

deficiência discutindo o aspecto de que pessoas com deficiência podem provocar 

uma reação emocional de ameaça, tendo em vista que a exposição da fragilidade 

humana invoca o receio de se identificar com ela. Numa sociedade de consumo, em 

que a preocupação com o futuro profissional é constante e que exige corpo e mente 

sãos para produzir e ter sucesso financeiro, a criança com deficiência destoa dessa 

comum projeção ao futuro e evoca questões como: essa criança nunca vai poder 

estudar e trabalhar? O preconceito social, nesse sentido, atua como um modo de 

negar o que remete a uma situação de inferioridade, sendo preferível excluir o 

deficiente do convívio social. 

Frente a isso, uma importante fonte de apoio social surge quando a família 

encontra uma instituição que orienta e realiza atividades de encontro entre pais que 

vivem problemas comuns. Favero e Santos (2010) observaram que o apoio 

institucional através de atendimento em grupo possibilita que esses pais consigam 

transitar da posição de culpa para uma situação de enfretamento da realidade, 

combatendo a tendência em isolar-se socialmente e focando na responsabilidade de 

promover uma melhoria na condição de vida de seu filho. Apesar de a literatura 

apontar que a etiologia do autismo não está associada a características de 

personalidade dos pais, como demonstram estudos desde a década de setenta, 

ainda é muito comum famílias se culparem pela condição clínica do filho (DEMYER e 

MCADOO, 1977). 

Nesse sentido, as redes de apoio, como grupo de pais com filhos com TEA, 

pode ser uma ferramenta eficiente frente ao isolamento social, uma vez em que as 

famílias podem compartilhar informações sobre experiências e dificuldades, criando 

identificações com pais que vivam ou tenham vivido situações similares. Além disso, 

viabiliza a articulação entre as famílias na conscientização dos direitos da criança 

com TEA, nas informações sobre as características do transtorno, na aproximação 

da produção científica sobre o espectro e nos tipos de serviços especializados 

disponíveis. O contato entre as famílias já é por si só um importante benefício dos 

grupos de encontro, pois cria condições para que a família possa se sentir fazendo 

parte de uma rede social (SÃO PAULO, 2011). 
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Salzer e Mandell (2007) realizaram um estudo com mil e cinco mães ou 

principais responsáveis norte-americanos de crianças com autismo, com o objetivo 

de identificar os fatores associados à participação em grupos de encontro. 

Observou-se que os filhos da maioria dos participantes têm comportamentos de 

autolesão, problemas de sono e grave comprometimento na comunicação verbal. 

Segundos os autores, por serem esses sintomas que potencialmente provocam 

estresse, as famílias tendem a compartilhar essas dificuldades com maior 

frequência. Nesse estudo também se constatou que a maioria das famílias que 

buscam esse tipo de suporte é de razoável nível socioeconômico e de bom nível 

educacional. Esse resultado, portanto, destaca a necessidade de disponibilizar 

grupos de encontro entre populações de nível socioeconômico desfavorecido, com o 

respaldo de profissionais competentes. 

 

 

2.3.4 Os problemas conjugais e a importância do apoio social 

 

 

O impacto de se ter um filho com TEA pode provocar alterações significativas 

na relação entre os cônjuges e, sem dúvida, situações de crises podem emergir. O 

estresse parental, por sua vez, também afeta na organização de estratégias efetivas 

que promovam o desenvolvimento do filho. 

Mugno et al. (2007) realizaram um estudo comparando a qualidade de vida 

entre pais com filhos saudáveis e pais com filhos com diferentes transtornos do 

desenvolvimento, tais como: TGD, paralisia cerebral e retardo mental. Foram 

analisados aspectos como a prática de atividades esportivas, o relacionamento 

social e a auto-percepção sobre a qualidade de vida e de saúde. Pais com criança 

com TGD apresentaram menor qualidade de vida comparada aos pais com filhos 

com outros transtornos. Entre os diversos transtornos globais do desenvolvimento, 

pais com filho com autismo de alta funcionalidade ou síndrome de Asperger 

apresentaram maior nível de estresse que o restante. 

O relacionamento dos pais com uma criança autista via de regra é complexo. 

Mohamed (2010) discute a questão da existência ou não de apego por parte do filho 

com autismo em relação aos seus pais. Situações em que os pais deixam seu filho 

na escola ou numa instituição e depois vão buscá-lo, revelam que o filho de alguma 
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forma manifesta alegria e tranquilidade ao vê-los. Porém demonstram isso a sua 

maneira, geralmente não através de gestos lícitos de apego, mas sim através de 

reações adversas, o que muitas vezes confunde os pais em interpretar os 

comportamentos do seu filho como uma manifestação de felicidade. 

Segundo Sifuentes e Bosa (2010), é comum que as mães se sintam 

sobrecarregadas em cuidar do filho com TEA e exercer quaisquer outras atividades, 

além de se queixarem da falta de apoio no cuidado direto com o filho por parte do 

pai. Problemas conjugais nestas famílias também podem se estender em relação à 

percepção de menor intimidade entre o casal. Entretanto, segundo Torrens (2006), a 

qualidade da relação entre os cônjuges antes do nascimento do filho com autismo, é 

o principal fator que levará o casal a afetar-se negativamente ou reforçar ainda mais 

a união entre ambos. 

A escassa fonte de apoio de serviços de saúde especializados para o 

tratamento de pessoas com TEA influenciam diretamente no nível de estresse 

dessas mães, uma vez da necessidade pela garantia do cuidado do filho sem a 

dependência de ajuda externa. Favero e Santos (2010) comprovam esse dado ao 

analisar o impacto na saúde mental de se ter um filho com autismo, muitas mães 

relataram aumento nos problemas com o marido e/ou companheiro, queixando-se 

de receberem pouco ou inexistente apoio por parte do mesmo. Segundo os autores 

isso se deve a tensões e conflitos decorrentes das diferentes funções e papéis 

estabelecidos entre o casal. 

Bosa (2006) realizou uma revisão de literatura sobre as diferentes 

intervenções para o tratamento do autismo e observou que muitas pesquisas 

indicam o suporte social como um fator crucial para o enfrentamento do estresse 

conjugal. Segundo a autora, o senso de pertencimento a uma rede social em que 

exista troca de informações e compreensão mútua entre a família e os profissionais, 

promove resiliência frente a crises e estresse parental. 

 

 

2.3.5 O apoio social de acordo com o desenvolvimento 

 

 

O processo de desenvolvimento de uma criança autista pode ser de difícil 

previsibilidade, o que demarca a incerteza em relação ao futuro. Os pais, de modo 
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geral, esperam e asseguram que seu filho transite da infância para adolescência, 

seguido da vida adulta até a velhice. Independente do grau de severidade do TEA, 

essa criança poderá ter características infantis pelo resto da sua vida, daí a 

importância de um tratamento multidisciplinar que a estimule desde a infância. Até 

os pais conseguirem um diagnóstico claro, orientação precisa e acessibilidade a 

serviços adequados, essa família pode passar por um longo período de incertezas. 

Dessa forma, é comum os pais viverem sob um estado de estresse, 

preocupações e receios em relação ao prognóstico do filho, além de dificuldades em 

aceitar a situação presente, tais como a frustração em não vê-lo desenvolvendo-se 

de acordo com o que se esperava. Ainda que alguns sinais do TEA sejam 

perceptíveis antes do três anos de idade, é somente a partir desse período que as 

dificuldades de interação social e de comunicação, tão marcantes neste transtorno, 

começam a produzir um maior déficit social. 

Os comportamentos repetitivos, as vocalizações, os sorrisos espontâneos e 

não contextualizados, as atitudes de evitar algo que uma criança normal 

provavelmente não o faria, dificultam e confundem ainda mais a compreensão do 

que acontece na mente dessa criança, assim como a interpretação do seu estado 

emocional (MOHAMED, 2010). 

Além dos aspectos relacionados à infância, as demandas de atenção ao filho 

autista não se minimizarão à medida que a criança cresce. Pizarro (2001) indica que 

as famílias com filhos com autismo não institucionalizados sofrem de profundo 

estresse e por isso reforça a necessidade de políticas sociais, privadas ou públicas 

que subsidiem programas e serviços que atendam essa população. As fontes de 

apoio social deveriam, portanto, serem acessíveis e oferecerem um tratamento 

desde a infância até a vida adulta. 

Em vista disso, quando as crianças com TEA chegam à idade escolar, os pais 

enfrentam uma nova série de problemas: encontrar uma escola que satisfaça suas 

expectativas, que atenda as necessidades específicas do filho e a qual ele seja 

devidamente incluído socialmente. Além da dificuldade de se encontrar um sistema 

educacional adequado, um novo cenário financeiro se configura nessa etapa. Gray 

(2006) discute que embora problemas relacionados à escola sejam recorrentes, 

melhorias em relação a comportamentos sociais e maior controle emocional também 

podem ocorrer, pois essa criança tem outras pessoas, além de sua família, para 

compartilhar sua atenção. 
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No início da adolescência, o desenvolvimento físico e sexual pode agravar 

certos comportamentos e ao se aproximar da fase adulta, novos desafios surgirão, 

como encontrar instituições de apoio e programas de capacitação para o exercício 

de uma atividade laboral, que esteja de acordo e que respeite as características 

específicas deste indivíduo. 

Segundo Mohamed (2010), os pais demonstram que algumas inseguranças 

com relação à vida futura do filho autista residem no fato de que, quando os mesmos 

morrerem, não haver ninguém para cuidar do seu filho em longo prazo. Tendo em 

vista que provavelmente esse indivíduo jamais se tornará completamente 

independente, tal receio não é, portanto, insensato. À medida que o filho torna-se 

adulto e os pais envelhecem, as condições físicas dos pais diminuem e 

eventualmente as financeiras também. Assim, nessa etapa, outro desafio iminente é 

o de transferir as responsabilidades para os irmãos ou parentes mais próximos ou 

para alguma instituição.  

Atualmente, no entanto, a tendência à institucionalização está diminuindo e 

dando lugar a programas de vida em comunidade, tais como os conhecidos Camp 

Hills presentes em diversas cidades europeias, porém, sendo esta uma realidade 

ainda muito distante da nossa atual. Este tipo de serviço atende indivíduos com 

diversos transtornos mentais, inclusive o TEA, desde a infância até a idade adulta. 

Propicia desde uma educação adequada às crianças e adolescentes, como dispõe 

também de programas de capacitação para adultos em diversas áreas profissionais, 

visando inseri-los no mercado de trabalho. Sem dúvida, esse modelo de instituição é 

uma excelente alternativa de apoio social, tanto pelo amparo às famílias, como por 

estimular as habilidades sociais, cognitivas e motoras de pessoas com TEA e outras 

deficiências durante todo seu desenvolvimento. Iniciativas de projetos nacionais, 

nesse sentido, se fazem necessários e têm nesse modelo de tratamento uma opção. 
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3 MÉTODO 

 

 

A metodologia adotada para fins desta pesquisa teve um caráter quanti-

qualitativo, do tipo descritiva e exploratória. No estudo quanti-qualitativo, dentro de 

uma mesma pesquisa, aplica-se primeiro um enfoque e depois o outro, de forma 

quase independente e a cada etapa seguem-se as técnicas correspondentes 

(SAMPIERI, COLLADO e LUCIO, 2006). 

A pesquisa do tipo descritiva procura especificar as características, 

propriedades ou perfis de qualquer fenômeno que se analise a partir da coleta de 

informações necessárias para se descrever o que se pesquisa. Nesse tipo de estudo 

os diversos aspectos que envolvem o fenômeno a ser pesquisado são alvos de 

análise (SAMPIERI, COLLADO e LUCIO, 2006). 

A pesquisa exploratória por sua vez tem por objetivo a familiarização de um 

fenômeno ou tema ainda pouco estudado e do qual se tem dúvidas. É um tipo de 

estudo em que geralmente não se busca um fim em si mesmo, mas sim propõe 

pesquisas posteriores que possam aprofundar os temas levantados (SAMPIERI, 

COLLADO e LUCIO, 2006). A pesquisa exploratória é adequada quando se analisa 

um contexto particular, como no caso da presente pesquisa. 

 

 

3.1 PROCEDIMENTOS 

 

 

Para a realização da presente pesquisa elaborou-se uma sequência de 

atividades a fim de atender de forma adequada os objetivos almejados, tanto o geral, 

qual seja, o desenvolvimento de uma metodologia para viabilizar um levantamento 

amplo do percurso desenvolvido pelas famílias com crianças com Transtorno do 

Espectro do Autismo em busca de um diagnóstico conclusivo, até metas mais 

específicas abrangendo inclusive aquelas associadas aos procedimentos dos 

familiares e dos agentes de saúde na inserção em um tratamento adequado. 

Essas atividades envolveram num primeiro estágio a elaboração de um 

instrumento capaz de recolher as informações relacionadas diretamente com as 

providências feitas pela família. Optou-se pela confecção de um questionário que 
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permitisse o registro dos depoimentos e também uma análise quantitativa e ainda 

qualitativa das informações prestadas. Uma vez esboçado sua primeira versão, 

partiu-se para as suas sucessivas aplicações, como pré-teste, o que possibilitou a 

re-elaboração do questionário final, contemplando as alterações e complementações 

surgidas a partir do pré-teste. 

De forma simultânea, procurou-se definir, também, o universo da pesquisa, 

assim como diligenciar medidas ético-administrativas necessárias para a aplicação 

do mencionado questionário, providências essas compreendendo as devidas 

autorizações para sua aplicação. Para o tratamento dos dados coletados, optou-se 

pelo emprego de programas computacionais que transformassem as informações 

obtidas em relatórios analíticos e conclusivos. A seguir, uma descrição detalhada 

dos aspectos metodológicos utilizados nessa pesquisa 

 

 

3.1.1 O instrumento da pesquisa 

 

 

Para a elaboração do questionário, tendo em vista a amplitude do tema 

central dessa pesquisa, que envolve inúmeros aspectos relacionados às possíveis 

trajetórias das famílias, a delimitação do objetivo geral e dos objetivos específicos 

permitiu vislumbrar quais tópicos seriam necessários de serem abordados pelo 

instrumento de coleta de dados a fim de contemplar tais objetivos. Porém, por se 

tratar de um conjunto extenso e abrangente de questões, sempre relacionado ao 

tema central, acredita-se que os dados coletados extrapolam os objetivos 

específicos permitindo que futuras análises além das propostas para essa pesquisa 

sejam realizadas. 

Mesmo que não tenham sido encontrados muitos artigos ligados diretamente 

ao objetivo geral, a revisão de literatura inspirou que temas relevantes deveriam ser 

abordados pelo instrumento de coleta de dados. Assuntos como o impacto na família 

de se ter um filho com TEA, as estratégias de coping em famílias com filhos com 

TEA, os serviços de saúde e de apoio social, a necessidade de um diagnóstico para 

uma intervenção precoce e o estigma relacionado ao TEA são alguns exemplos de 

tópicos que facilmente são encontrados na literatura científica e que, direta ou 

indiretamente, estarão presentes na trajetória em busca de diagnóstico e tratamento. 
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Após a elaboração de uma primeira versão foi realizado pelo pesquisador a 

aplicação de um pré-teste com uma mãe de dois filhos autistas, com formação em 

nível mestrado na área de Distúrbios do Desenvolvimento, servindo de juíza para 

avaliação do instrumento. A aplicação foi realizada em uma sala privativa na própria 

Universidade Presbiteriana Mackenzie e contou com o aceite por parte da juíza. 

Nesse processo foi possível verificar a clareza e objetividade das questões 

formuladas, bem como o tempo de duração para a aplicação. Para que nenhum 

dado e/ou informação fosse perdido, a aplicação com a juíza foi gravada, com o 

consentimento da mesma. A partir disso, o instrumento foi reelaborado e ajustado, 

seguindo as sugestões da juíza e as próprias observações do pesquisador. 

A composição do instrumento assim confeccionado produziu um documento 

otimizado que consiste, em sua maior parte, em perguntas quantitativas e em menor 

escala por perguntas qualitativas semi-estruturadas. Na primeira parte do 

questionário, procura-se identificar o perfil da pessoa entrevistada e relacionar 

aspectos como a sua situação econômica, o nível de escolaridade, seu estado civil, 

o trabalho que exerce e as implicações de se ter um filho com TEA. Sem dúvida o 

intuito principal desse setor foi o de realizar-se uma boa caracterização da amostra. 

A seguir abordou-se o tema do irmão da criança com TEA envolvendo 

algumas comparações entre irmãos, questionamentos os quais além de auxiliarem 

na caracterização da amostra levam a outros ângulos de análise, como a diferença 

na demanda de atenção por parte dos pais e, caso o irmão sem TEA exerça também 

a figura do cuidador ou responsável direto pelo irmão com TEA, como é possível 

caracterizar-se esse papel. 

O próximo tópico explorou a percepção das famílias em relação ao suporte e 

convivência social e foram abordados aspectos como o estigma em relação à 

pessoa com TEA, o isolamento social do principal responsável após o nascimento 

da criança com TEA e o coping, isto é, as estratégias de enfrentamento em face aos 

desafios de se ter um filho com TEA. Também esse item buscou levantar dados que 

permitiram analisar e comparar a percepção do entrevistado sobre os suportes 

recebidos e qual deles apresenta maior ou menor impacto para o entrevistado, ou 

seja, suporte familiar, suporte de serviços públicos ou privados de saúde, ou mesmo 

através de vínculo a atividades religiosas. 

Os tópicos seguintes visaram uma aproximação ao tema central dessa 

pesquisa contemplando alguns dos objetivos específicos. As questões buscaram 
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elucidar desde o momento em que a mãe suspeita pela primeira vez que seu filho 

apresentou sinais atípicos no desenvolvimento, quais foram esses sinais percebidos, 

em que momento decidiu-se buscar por auxílio especializado, qual foi o processo até 

se chegar a esse profissional, as primeiras orientações recebidas, os 

encaminhamentos, enfim, toda a trajetória percorrida até o momento em que o 

diagnóstico de TEA foi por fim confirmado. Explora-se ainda a trajetória para 

inserção do filho em um tratamento, quais as principais dificuldades, o grau de 

satisfação, e que tratamento as famílias têm conhecimento que seu filho recebe, 

bem como quais sugestões de tratamentos que gostariam que seu filho recebesse. 

O ultimo tema abordado refere-se aos custos despendidos pelas famílias em 

todo processo, examinando-se detidamente, assim, a existência ou não de gastos 

extras para que possam usufruir do serviço de saúde gratuito, tais como transporte 

ou medicações, sendo que o intuito principal dessa parte é analisar se tais gastos 

extras de alguma forma inviabilizam ou dificultam o acesso ao tratamento. 

De acordo com objetivo geral proposto, foi possível portanto criar um 

instrumento de pesquisa que passou por diversos aprimoramentos, envolvendo em 

sua confecção a participação de uma equipe multidisciplinar. O questionário resultou 

em uma importante ferramenta investigativa, composto por um total de oito 

categorias que mapeiam os diversos aspectos relacionados ao tema central. A 

versão final desse instrumento foi aplicada em 38 famílias, compondo de um estudo 

piloto, em que se averiguou sua fácil e compreensível aplicabilidade.  

A duração média para sua aplicação foi de uma hora e por ser um 

questionário extenso e abrangente requer treinamento e familiarização prévia com 

um instrutor com domínio do instrumento, no entanto não requer conhecimento 

técnico ou específico, é autoexplicativo e por isso não possui manual de instrução. 

Tal questionário quanti-qualitativo encontra-se na íntegra no Anexo 8.2. 

 

 

3.1.2 A definição da amostra 

 

 

Concomitantemente ao processo de criação do instrumento de pesquisa foi 

realizada uma reunião com a Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência do 

município de Barueri - SDPD, Sr.ª Luciana da Cunha Rohn e sua equipe, a fim de 
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solicitar a aprovação dessa Secretaria para a realização, tanto desse trabalho como 

de outros vinculados também ao projeto CAPES/PROESP.  

Nessa ocasião foi solicitada junto a esta Secretaria a relação de todos os 

casos de pessoas com hipótese diagnóstica de Transtorno Global do 

Desenvolvimento, podendo haver comorbidade com outras condições de deficiência 

atendidos nos serviços de saúde públicos e gratuitos destinados a essa população, 

como a própria SDPD, o CAPSi, bem como em organizações não governamentais, 

como a APAE, sendo que todos os indivíduos da lista deveriam estar matriculados 

na rede municipal de ensino de Barueri e utilizando tais serviços como apoio. Essa 

lista compreendeu assim uma relação dos casos de suspeita de TGD levantadas 

pelas professoras e/ou psicopedagogas das escolas municipais, portanto, as 

indicações de suspeitas contidas na lista estavam sujeitas às observações de tais 

profissionais, sem a devida comprovação diagnóstica. 

Essa relação, composta por 113 casos, número estipulado em Agosto de 

2011, foi encaminhada para um grupo de pesquisadores da UPM, composto de uma 

equipe de mestrandos, doutorandos e professores do programa de Distúrbios do 

Desenvolvimento vinculados ao projeto CAPES/PROESP, o qual devidamente 

reestruturou-a na forma de uma tabela de dados que passou a ser então 

denominada de Planilha Mestre. Tal documento incluía, em um primeiro estágio, 

informações gerais sobre as crianças, tais como: nome, data de nascimento, 

hipótese diagnóstica, unidade escolar e série, bairro onde reside e por fim os 

serviços de saúde utilizados. 

A fim de averiguar se esses indivíduos realmente apresentavam diagnóstico 

de TGD, contando com o apoio da SDPD, da Secretaria da Educação e da 

Secretaria da Saúde de Barueri, passou-se a organizar mutirões no próprio espaço 

físico da SDPD e em escolas que concentram alunos presentes nessa lista geral. Os 

mutirões tiveram como objetivo confirmar ou refutar os casos de hipótese 

diagnóstica de TEA, indicados pela Secretaria e, assim, criar uma nova lista de 

casos confirmados viabilizando uma amostra confiável para a aplicação de diversas 

pesquisas, além da presente. 

Nos mutirões, todos os casos passaram uma avaliação clínica com dois 

especialistas em TGD, o geneticista Dr. Décio Brunoni e o neurologista Dr. José 

Salomão Schwartzman, que realizaram o diagnóstico clínico baseado no DSM-IV, 

bem como foram aplicados pelos entrevistadores treinados da equipe o questionário 
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Autism Screening Questionnaire (ASQ) e o Autism Behavior Checklist (ABC), ambos 

instrumentos de rastreamento auxiliando na triagem de crianças com suspeita de 

TGD. 

O ASQ é um instrumento de fácil aplicação, validado para sua utilização no 

Brasil e desenvolvido para identificação de indivíduos com TGD. Consiste em um 

questionário com uma lista de comportamentos característicos do TGD, que pode 

ser aplicado em pais com filho com hipótese diagnóstica desse transtorno. Foi 

traduzido para a língua portuguesa e adaptado à cultura brasileira (SATO et al., 

2009). 

O ABC, por seu turno, tem sido utilizado em inúmeros países por profissionais 

da saúde, foi traduzido para o português como Inventário de Comportamentos 

Autísticos (ICA) sendo também adaptado aos costumes brasileiros, é composto de 

perguntas similares ao ASQ e se constitui num instrumento de fácil aplicabilidade e 

de baixo custo - seu uso nessa pesquisa serviu como mais um complemento para 

refutar ou confirmar o diagnóstico de TEA (MARTELETO e PEDROMÔNICO, 2005). 

A cada mutirão realizado foram acrescentados e organizados na Planilha 

Mestre a confirmação ou não do diagnóstico e um número de identificação de cada 

criança, o que consequentemente aumentava a casuística dos projetos liderados 

pelo grupo da UPM, bem como a do presente trabalho. 

Vale ressaltar a importância dessa iniciativa pelo grupo, de se criar um banco 

de dados com informações de diversas pesquisas sobre uma amostra comum e com 

diagnóstico confiável de casos confirmados de TGD, o que permite além de 

compartilhar as informações, facilitar o acesso e a possibilidade de relacionar os 

dados coletados, viabilizando futuras análises mais complexas. 

Devido a uma limitação temporal, nesse sentido estipulou-se que seriam 

incluídos nessa pesquisa os casos avaliados somente nos sete primeiros mutirões, 

com o objetivo de delimitar o universo da presente pesquisa. Todavia, com a 

continuidade dos mutirões, o número de casos com diagnóstico de TGD confirmados 

continuará crescendo, além de mais encaminhamentos pela SDPD de casos com 

suspeita diagnóstica que poderão ser avaliados nos mutirões, o que possibilitará, 

posteriormente, aumento significativo do número de casos com TEA confirmados, 

ampliando assim a amostra para novas pesquisas com maior representatividade. 

Com isso, dos 113 casos presentes na lista de casos com hipótese 

diagnóstica de TGD encaminhados pela SDPD, 81 foram avaliados nos sete 
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primeiros mutirões realizados, sendo que 23 casos foram refutados e 58 casos 

foram confirmados. Foi possível, no entanto, aplicar o instrumento nas famílias de 38 

crianças, compondo dessa maneira o grupo de participantes desse estudo piloto, 

sendo que nas demais, se tornou inviável a aplicação face às dificuldades 

relacionadas ao acesso a essas famílias, a disponibilidade das mesmas em 

participar da aplicação do questionário e a limitação de tempo para a defesa da 

presente pesquisa. Apenas um sujeito de pesquisa se recusou a fazer parte desse 

estudo e outros dois estavam com problemas de saúde durante o período da coleta. 

Assim, os participantes desse estudo formaram uma amostra de conveniência que 

viabilizou a aplicação do questionário desenvolvido e assim, gerar dados 

preliminares sobre a temática da trajetória em busca de diagnóstico e tratamento. 

 

 

3.1.3 A aplicação do instrumento 

 

 

À medida que a planilha mestre era atualizada, o número de participantes do 

estudo piloto aumentava de acordo com cada mutirão e o coordenador ou 

responsável pelos respectivos serviços eram então contatados para autorizarem a 

realização da coleta de dados e o esclarecimento das dimensões da pesquisa: seus 

objetivos, principais atividades, bem como se solicitar uma relação dos dias e 

horários em que as famílias frequentavam tais serviços. 

Os horários agendados deveriam ser coincidentes com o atendimento dos 

filhos nos respectivos serviços e a aplicação do instrumento realizada enquanto a 

família aguardava pelos mesmos, a fim de não sobrecarregá-las, bem como para 

tentar garantir a presença para a coleta de dados. Tais entidades disponibilizavam 

assim uma sala privada para a aplicação do questionário. O instrumento foi aplicado 

pelo próprio pesquisador, além de outros profissionais integrantes do grupo da UPM 

que estavam devidamente treinados para isso. 

 

 

3.2 UNIVERSO DA PESQUISA  
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Este estudo foi realizado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, que está 

localizada a 26 km da capital, aproximadamente. O município apresenta a maior 

parte de sua população fixada em zona urbana e tem uma densidade demográfica 

de 3.639,94 habitantes por quilômetro quadrado, com uma população em 2010 de 

240.749 habitantes (IBGE, 2011). 

Focando no estado de São Paulo como um todo, a escolha por esse 

município se deu então em face da existência de várias características que o tornam 

representativo em relação aos demais municípios do estado, seja nas questões 

geográfica e econômica em geral, ou em aspectos particulares como o educacional 

e o de saúde, abrangendo desde a quantidade de indivíduos inseridos no sistema de 

ensino, o tipo de atendimento dos serviços de saúde e até o índice de qualidade de 

vida da população. Sendo assim, as informações obtidas pelo levantamento de 

dados podem ser representativas de outras regiões, tais como outros importantes 

polos industriais do estado e, consequentemente, da região sudeste do Brasil. 

Vale destacar que o município conta com um órgão específico para 

atendimento aos indivíduos com deficiência física e mental, sensorial (auditiva e 

visual), bem como aqueles com outros transtornos do desenvolvimento. Trata-se da 

Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPD), a qual, dentre outras 

atividades, administra oficinas de apoio às crianças com TEA, assim como à suas 

famílias. 

Além disso, o município de Barueri apresenta sua população concentrada em 

zona urbana, o que implica na facilidade de acesso aos serviços especializados e 

gratuitos de saúde, como o Centro de Atenção Psicossocial Infanto–Juvenil (CAPSi), 

com dedicação exclusiva à faixa etária de menores de idade, a SDPD e a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). 

A população desta cidade conta com uma rede municipal de ensino que 

atende mais de 60 mil alunos e possui serviços de atendimento terapêutico para 

alunos que apresentam deficiência e/ou transtornos de desenvolvimento, no contra-

turno das escolas. Tais atendimentos, como anteriormente mencionados, estão 

concentrados nos serviços públicos municipais, como o CAPSi, nas oficinas e 

atividades da SDPD, bem como na APAE existente no município. Tais serviços 

foram, para efeito deste estudo, os locais onde se realizou a coleta de dados. 

A existência desses serviços de saúde se deve, em grande parte, a iniciativas 

da própria cidade. Haja vista que, em concordância com a diretriz nacional de saúde 
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pública, em 18 de agosto de 2010, a prefeitura do município de Barueri promulgou a 

lei complementar nº 256, que em seu artigo primeiro criou a Secretaria dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência (SDPD). Já em seu artigo segundo, essa lei descreve as 

responsabilidades da Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

destacando a necessidade de formulação e execução de políticas públicas, assim 

como ações governamentais que propiciem uma melhoria na qualidade de vida da 

pessoa com deficiência e da sua família (BRASIL, 2010). 

A lei municipal nº 256 descreve também como competência da SDPD a 

articulação de parcerias com entes públicos e privados, a gestão e 

acompanhamento de programas e projetos de cunho assistencial e preconiza a 

necessidade de: “promover a realização de estudos, debates e pesquisas sobre a 

vida e a realidade da pessoa com deficiência” (BRASIL, 2010). 

Vinculado a SDPD, existe a Coordenadoria Sócio-Ocupacional que é 

responsável pelo Centro de Atenção Integral à Pessoa com Deficiência (CAIPD), 

onde acontecem as oficinas e as atividades que promovem o convívio, a troca e a 

construção de laços sociais e aprendizagens entre pessoas com deficiências. 

A Coordenadoria Sócio-Ocupacional é composta por quatro departamentos: 

Departamento de Inclusão ao Mercado de Trabalho, Departamento Técnico de 

Cultura, Departamento Técnico de Esportes Adaptados e Departamento Técnico de 

Meio Ambiente. Seu objetivo principal é a promoção de atividades que valorizem as 

potencialidades da pessoa com deficiência, através de oficinas, treinamentos e 

cursos em diversas áreas que envolvem trabalho, educação, cultura e lazer. Através 

desse objetivo, busca-se ampliar oportunidades, desenvolver a autoestima e 

possibilitar maior autonomia e independência para indivíduos com deficiência. 

Outro importante fator de escolha de Barueri reside em sua localização, 

situado na zona oeste da região metropolitana da grande São Paulo e portanto 

próximo a Universidade Presbiteriana Mackenzie, tanto do Campus São Paulo, 

como o Campus Tamboré localizado na própria região de Barueri. 

A seleção desse município também é reforçada pelo fato que o presente 

trabalho está inserido num projeto maior que vem sendo desenvolvido neste 

município, com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) e Ministério da Educação (MEC), através do Programa de Apoio à 

Educação Especial (PROESP), pelo Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do 

Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), e que tem por 
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propósito mapear o atendimento especializado às crianças, jovens e adultos com 

deficiência e/ou transtornos de desenvolvimento do município e propor estratégias 

de intervenção interdisciplinar a essa parcela da população. 

Ora, tal panorama aparentemente tão particular da cidade de Barueri pode, 

contudo, ser extrapolado para outros municípios. Dados levantados pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (2012), IPEA, e pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (2010), o IBGE, e indicados pela Fundação Sistema Estadual de 

Análise de Dados, a SEADE, indicam que Barueri apresenta similaridades com 

outros polos industriais do estado de São Paulo, o que nos permite afirmar que se 

trata de uma cidade típica da região sudeste brasileira. 

O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que serve para comparar o grau 

de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida entre os países ou entre 

municípios de um mesmo país, indica que o IDH do município de Barueri, 0,826 é 

similar ao do estado 0,814 (IBGE, 2010). 

Por outro lado, segundo SEADE (2012), os níveis de escolaridade estão muito 

próximos ao do estado. Com relação à educação especificamente, o censo 

demográfico do IBGE (2010), indica que a taxa de analfabetismo da população a 

partir de 15 anos é idêntica ao do estado: 6,64%. Com relação à média de anos de 

estudos da população de 15 a 64 anos é de 7,22, a do estado é de 7,64. Já em 

relação à porcentagem da população com mais de 25 anos de idade e com menos 

de 8 anos de estudo é de 60,16%, superando aos 55,55% do estado. 

Em relação aos grandes polos industriais pode-se dizer que Barueri é uma 

cidade típica não só no que se refere à educação, mas também aos serviços de 

saúde que atendem a população de baixa renda. Tais municípios ao redor das 

grandes cidades industriais abrigam tanto trabalhadores de classes econômicas 

mais baixas, como também centros residenciais da população de alta renda, e é 

justamente a população de baixa renda que acaba usufruindo dos serviços públicos 

e gratuitos de saúde. Esta é uma característica bastante comum de municípios 

próximos às capitais e grandes cidades industriais brasileiras. 

Alguns aspectos, entretanto, são contraditórios, como por exemplo, o fato de 

Barueri apresentar 70,1% dos estabelecimentos de saúde privados, sendo que no 

Brasil a média é de apenas 44,7%. Uma análise mais cuidadosa, todavia, revela 

uma evidente discrepância econômica entre os bairros do município, tais como 

conjuntos habitacionais de alto padrão como em Alphaville e Aldeia da Serra, que 
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acabam gerando dados positivos em relação ao desenvolvimento na área da saúde, 

mas que, no entanto não refletem a realidade do município como um todo. Um 

exemplo disso observa-se a taxa de mortalidade infantil, os índices do município no 

ano de 2010 são inferiores ao do estado, respectivamente 8,00% contra 11,86% do 

estado (IPEA, 2012). 

 

 

3.3 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

Por se tratar de uma pesquisa envolvendo famílias com filhos apresentando 

diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo, o projeto foi encaminhado ao 

Comitê de Ética de Pesquisa com Humanos da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e foi aprovado. As instituições onde foi realizada a coleta de dados, no 

sentido de autorizarem os trabalhos de pesquisa, também assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido, conforme apresentado no Anexo 7.1.1. 

Todas as mães, pais ou responsáveis leram e assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido, de acordo com modelo constante do Anexo 7.1.2, 

e os originais foram guardados pelo pesquisador. 

As informações obtidas foram analisadas dentro dos princípios éticos, não 

sendo divulgada a identificação de nenhum participante. Ao final do processo, ou 

seja, após a defesa da dissertação de mestrado, haverá uma devolutiva sobre os 

resultados obtidos aos gestores dos serviços envolvidos na pesquisa, tais como a 

Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência (SDPD), a Secretaria 

de Saúde e a Secretaria da Educação do município de Barueri. 

 

 

3.4 PARTICIPANTES DO ESTUDO PILOTO 

 

 

Os participantes desse estudo piloto são compostos por todas as mães ou 

principais responsáveis de filhos com TEA que aceitaram participar da pesquisa. 

Esse estudo buscou abranger o maior número de questionários aplicados em casos 
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de diagnóstico confirmados até o sétimo mutirão, segundo a metodologia adotada 

para essa pesquisa. 

 

 

3.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  

 

 

Foram incluídos na pesquisa os principais responsáveis de todos os casos 

com diagnóstico de TEA, predominando as mães cujos filhos tiveram confirmação na 

avaliação clínica da equipe do Mackenzie realizada nos sete primeiros mutirões. 

Também se seguiu como critério de inclusão apenas os casos que estão 

cadastrados na rede municipal de ensino de Barueri e que frequentam os serviços 

de atendimento terapêutico do CAPSi, da APAE e das oficinas da SDPD do 

município de Barueri ou que apesar de não frequentarem nenhum dos serviços 

citados acima, tiveram seu diagnóstico confirmado até o sétimo mutirão e estão 

matriculados na rede de ensino do município. 

 

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Para o tratamento e análise dos dados quantitativos obtidos através da 

aplicação do questionário utilizou-se o programa SPSS 6,0 para Windows. Tal 

programa foi eleito pela equipe de pesquisadores da UPM com a finalidade de se 

criar um banco de dados que facilitasse o cruzamento entre as informações 

coletadas provenientes de diversas pesquisas sobre o TEA, conforme descrito 

anteriormente. 

Os dados qualitativos, por sua vez, resultantes das perguntas semi-

estruturadas, foram utilizados com a finalidade de complementar e detalhar algumas 

questões quantitativas, garantindo que informações importantes fossem coletadas e 

que eventualmente não poderiam ser abarcadas apenas quantitativamente. Não 

houve, no entanto uma análise qualitativa específica, apenas foi realizada a 

descrição dos dados levantados. Os relatos foram registrados de modo fiel ao 

conteúdo transmitido pelos sujeitos de pesquisa. 
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4 RESULTADOS 

 

 

Para a aplicação do instrumento de pesquisa contou-se com a participação de 

três entrevistadores, o primeiro realizou 25 entrevistas, o segundo 11 e o último 3, 

totalizando 38 entrevistados. As questões quantitativas e cujos resultados obtidos 

estão relacionados diretamente com a presente pesquisa constam da Tabela 1, em 

que para cada questão posicionada tem-se um levantamento percentual respectivo. 

 

 

QUESTÕES RESULTADOS 

(01) Idade do entrevistado (anos completos): Média: 38,2 anos 

Mediana: 36,5 anos 

(02) Relação com a criança: Mãe: 89,5 %  

Outros: 10,5 % 

(03) Escolaridade do entrevistado (séries ou 
anos completos de estudo): 

Média: 8,2 anos 

Mediana: 9,5 anos 

(04) Sexo das crianças: Masculino: 68,4 % 

Feminino: 31,6 % 

(05) Idade das crianças (anos completos): Média: 10,8 anos 

Mediana: 10,5 anos 

(06) Renda mensal (média familiar): Menos de um salário 
mínimo: 

13,2 % 

Entre um e dois 
salários mínimos: 

57,9 % 

Entre três e cinco 
salários mínimos: 

28,9 % 

Mais que cinco salários 
mínimos: 

0,0 % 

(07) O entrevistado tem trabalho ou exerce 
função remunerada 

Sim: 32 % 

Não: 68 % 

 

Tabela 1 – Resultados quantitativos obtidos pelo questionário. 



62 

 

QUESTÕES RESULTADOS 

(08) O fato de não estar trabalhando está 
relacionado a ter que cuidar da criança? (De um 
total de 26 que não trabalham) 

Sim: 96,2 % 

Não: 3,8 % 

(09) Seria possível trabalhar e/ou exercer 
quaisquer outras atividades, tendo em vista ter 
que cuidar da criança? (De um total de 26 que 
não trabalham) 

Sim: 15,4 % 

Não: 84,6 % 

(10) Além da questão financeira, ter um 
trabalho ou atividade remunerada é positivo para 
a relação com a criança? (De um total de 26 que 
não trabalham) 

Sim: 80,8 % 

Não: 19,2 % 

(11) Já faltou ao trabalho por problemas 
relacionados à criança? (De um total de 12 que 
trabalham) 

Sim: 83,3 % 

Não: 16,7 % 

(12) Já chegou atrasada (o), por problemas 
relacionados à criança? (De um total de 12 que 
trabalham) 

Sim: 58,3 % 

Não: 41,7 % 

(13) Já teve que aumentar o número de horas 
de trabalho para auxiliar nos gastos com a 
criança? (De um total de 12 que trabalham) 

Sim: 50,0 % 

Não: 50,0 % 

(14) Sente-se sobrecarregada (o) de trabalhar 
e cuidar da criança ao mesmo tempo? (De um 
total de 12 que trabalham) 

Sim: 58,3 % 

Não: 41,7 % 

(15) Isso acontece especificamente por causa 
das necessidades especiais da criança? (De um 
total de 7 que se sentem sobrecarregadas) 

Sim: 85,6 % 

Não: 14,3 % 

(16) Além da questão financeira, você 
considera que ter um trabalho ou atividade 
remunerada é positivo para a sua relação com a 
criança?(De um total de 12 que trabalham) 

Sim: 75,0 % 

Não: 25,0 % 

(17) A criança recebe algum benefício do 
governo por causa da sua condição clínica? 

Sim: 52,6 % 

Não: 47,4 % 

(18) Qual a sua situação conjugal? Casada: 60,5 % 

Solteira: 7,9 % 

Viúva: 7,9 % 

Separada: 23,7 % 

 

Cont. da Tabela 1 – Resultados quantitativos obtidos pelo questionário. 
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QUESTÕES RESULTADOS 

(19) A relação conjugal ficou mais difícil com 
a criança? (De um total de 23 casadas) 

Sim: 40,9 % 

Não: 59,1 % 

(20) Quem é o principal provedor financeiro 
da família? 

Mãe: 42,1 % 

Pai (Marido ou 
companheiro): 

52,6 % 

Outros: 5,3 % 

(21) Questões relacionadas à criança 
dificultam de alguma forma sua relação com seu 
marido ou companheiro? (De um total de 23 
casadas) 

Sim: 60,9 % 

Não: 39,1 % 

(22) Seu marido ou companheiro (a) possui 
trabalho ou atividade remunerada? (De um total 
de 23 casadas) 

Sim: 78,3 % 

Não: 21,7 % 

(23) Seu marido/companheiro (a) auxilia no 
cuidado com a criança? (De um total de 23 
casadas) 

Sim: 91,3 % 

Não: 8,7 % 

(24) Você sente dificuldade em expor seu 
filho socialmente? 

Sim: 73,7 % 

Não: 26,3 % 

(25) Você acredita que essa dificuldade na 
exposição se deve muito ao fato de que: 

(a) Existe falta de 
informação na 
sociedade sobre o 
autismo: 

93,0 % 

(b) Seu filho tem 
comportamento 
inadequado num 
ambiente social: 

86,0 % 

(c) Sente-se 
incomodada em expô-
lo socialmente 

54,0 % 

(26) Sente-se isolada socialmente depois que 
teve seu filho? 

Sim: 65,8 % 

Não: 34,2 % 

(27) Isto acontece especificamente por causa 
da condição clínica do seu filho? (De um total de 
25 que se sentem isoladas) 

Sim: 4,0 % 

Não: 96,0 % 

 

Cont. da Tabela 1 – Resultados quantitativos obtidos pelo questionário. 
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QUESTÕES RESULTADOS 

(28) Caso existisse maior apoio familiar ou de 
seus amigos isso poderia ser diferente? (De um 
total de 25 que se sentem isoladas) 

Sim: 72,0 % 

Não: 28,0 % 

(29) Quando você está passando por alguma 
situação de estresse com seu filho, você: 

 (a) Busca distrair-se de alguma 
forma: 

Frequentemente: 40,0 % 

Às vezes: 25,0 % 

Nunca: 35,0 % 

(29) (b) Busca apoio espiritual ou 
religioso: 

Frequentemente: 55,0 % 

Às vezes: 24,0 % 

Nunca: 21,0 % 

(29) (c) Busca apoio profissional ou de 
serviços de saúde: 

Frequentemente: 40,0 % 

Às vezes: 30,0 % 

Nunca: 30,0 % 

(29) (d) Busca apoio de amigos e/ou 
familiares: 

Frequentemente: 19,0 % 

Às vezes: 40,0 % 

Nunca: 41,0 % 

(29) (e) Busca solucionar o problema no 
momento em que ele acontece: 

Frequentemente: 65,0 % 

Às vezes: 24,0 % 

Nunca: 11,0 % 

(29) (f) Busca agradar seu filho: Frequentemente: 73,0 % 

Às vezes: 16,0 % 

Nunca: 11,0 % 

(29) (g) Se sente culpada: Frequentemente: 19,0 % 

Às vezes: 38,0 % 

Nunca: 43,0 % 

 

Cont. da Tabela 1 – Resultados quantitativos obtidos pelo questionário. 
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QUESTÕES RESULTADOS 

(30) Você participa de alguma atividade 
social? (De um total de 25 que se sentem 
isoladas) 

Sim: 88,0 % 

Não: 12,0 % 

(31) A não participação se deve a sobrecarga 
de cuidado com seu filho? (De um total de 25 
que se sentem isoladas) 

Sim: 92,0 % 

Não: 8,0 % 

(32) Você é religioso? Sim: 89,5 % 

Não: 10,5 % 

(33) Qual a sua religião? (Dos que dizem 
religiosos) 

Evangélicos: 41,2 % 

Católicos: 44,1 % 

Espíritas: 5,9 % 

Outros cristãos: 8,8 % 

(34) Idade da criança quando a mãe 
identificou os primeiros sinais de comportamento 
atípico. 

Média: 21,4 meses 

Mediana: 13,5 meses 

Desvio Padrão: 16,6 meses 

(35) Idade da criança quando da procura pela 
primeira vez do profissional de saúde: 

Média: 18,1 anos 

Mediana: 10,0 anos 

Desvio Padrão: 22,7 anos 

(36) Quantidade de profissionais da saúde 
envolvidos no processo de identificação 
diagnóstica de TEA de acordo com o número de 
sujeitos de pesquisa: 

Um profissional: 5,3 % 

Dois profissionais 15,8 % 

Três profissionais 10,5 % 

Quatro profissionais 18,4 % 

Quatro ou mais 
profissionais: 

50,0 % 

 

Cont. da Tabela 1 – Resultados quantitativos obtidos pelo questionário. 
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QUESTÕES RESULTADOS 

(37) Quais os primeiros sintomas observados 
pela mãe? 

(a) Atraso na 
comunicação verbal: 

42,1 % 

(b) Outras 
manifestações do TEA: 

29,0 % 

(c) Falta de prazer 
em compartilhar 
interesses: 

10,5 % 

(d) Movimentos re-
petitivos com objetos: 

5,3 % 

(e) Falta de conta-
to visual apropriado: 

5,3 % 

(f) Não atender 
quando chamado pelo 
nome: 

2,6 % 

(g) Uso inadequa-
do da linguagem: 

2,6 % 

(h) Movimentos re-
petitivos com o corpo: 

2,6 % 

(i) Dificuldade na 
comunicação não 
verbal em geral: 

0,0 % 

(38) Após observar esses primeiros sinais, 
quanto tempo depois você procurou por auxilio 
profissional? 

(a) Já levava ao 
médico antes de 
perceber esses 
primeiros sinais: 

68,4 % 

(b) Menos 1 mês: 7,9 % 

(c) 1 a 3 meses: 7,9 % 

(d) 3 a 6 meses: 2,6 % 

(e) 6 meses a 1 
ano: 

5,3 % 

(f) 1 a 2 anos: 2,6 % 

(g) 2 a 3 anos: 5,3 % 

(h) Mais 3 anos: 0,0 % 

 

Cont. da Tabela 1 – Resultados quantitativos obtidos pelo questionário. 
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QUESTÕES RESULTADOS 

(39) Idade da criança quando da identificação 
pela primeira vez do diagnóstico de TEA: 

Média: 64,3 meses 

Mediana: 48,0 meses 

Desvio Padrão: 44,6 meses 

(40) Primeiro profissional consultado pela 
família em relação ao total de sujeitos de 
pesquisa: 

Pediatra: 78,94 % 

Neurologista: 10,53 % 

Psicólogo: 10,53 % 

(41) Que profissional mencionou pela 
primeira vez o diagnóstico de autismo? 

Pediatra: 7,9 % 

Psicólogo: 10,5 % 

Psiquiatra: 23,7 % 

Neurologista: 39,5 % 

Outros: 18,4 % 

(42) O profissional que fechou o diagnóstico 
explicou o que é o autismo/TEA? 

Sim: 47,4 % 

Não: 52,6 % 

(43) Você se considera hoje em dia bem 
informada sobre o que é o autismo/TEA? 

Sim: 60,53 % 

Não: 39,47 % 

(44) Relação das fontes de informações do 
grupo que se considera bem informado sobre as 
características do TEA. (De um total de 23 que 
se consideram bem informados) 

Profissionais da 
educação: 

0,0 % 

Amigos e familiares: 4,35 % 

Televisão: 8,70 % 

Jornais, revistas ou 
livros 

13,04 % 

Internet: 21,74 % 

Profissionais da saúde 47,83 % 

Outros: 4,35 % 

 

Cont. da Tabela 1 – Resultados quantitativos obtidos pelo questionário. 
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QUESTÕES RESULTADOS 

(45) Além do diagnóstico de autismo, seu 
filho (a) apresenta alguma comorbidade? 

Sim: 27,8 % 

Não: 72,2 % 

(46) Nos serviços relacionados ao TEA, 
existe alguma proposta de orientação e apoio 
aos pais? 

Sim: 69,4 % 

Não: 30,6 % 

(47) Recebimento do diagnóstico e inserção 
no tratamento: 

Recebeu o diagnóstico 
antes ao tratamento: 

57,9 % 

Recebeu o diagnóstico 
concomitante ao 
tratamento: 

18,4 % 

Recebeu o diagnóstico 
depois de inserir no 
tratamento: 

23,7 % 

(48) Dificuldades encontradas pelas mães 
para a inserção de seus filhos em Serviços de 
Saúde: 

Filas de espera: 47,0 % 

Problemas de 
transporte: 

3,0 % 

Falta de informação: 3,0 % 

Problemas 
burocráticos: 

3,0 % 

Não houveram 
dificuldades 
relevantes: 

44,2 % 

(49) Frequência do grau de satisfação das 
famílias em relação aos serviços de saúde: 

Insatisfeitas 5,3 % 

Razoavelmente 
satisfeitas 

21,6 % 

Satisfeitas 20,5 % 

Completamente 
satisfeitas 

52,6 % 

 

Cont. da Tabela 1 – Resultados quantitativos obtidos pelo questionário. 
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QUESTÕES RESULTADOS 

(50) Sugestões para a melhoria no tratamento 
da criança com TEA: 

(a) Ficar mais 
tempo no serviço: 

21,2 % 

(b) Inclusão de 
outros profissionais: 

18,2 % 

(c) Profissionais 
mais capacitados: 

18,2 % 

(d) Aprimoramento 
na infraestrutura: 

9,1 % 

(e) Inclusão de 
outros tipos de 
tratamentos: 

3,0 % 

(f) Melhor 
transporte: 

3,0 % 

(g) Orientação ou 
acompanhamento para 
pais: 

0,0 % 

(h) Outros: 27,3 % 

(51) Frequência na utilização de serviços 
públicos e privados: 

Público: 92,1 % 

Privado: 7,9 % 

(52) Seu filho tem plano de saúde privado? Sim: 26,3 % 

Não: 73,7 % 

(53) Gastos adicionais para a utilização dos 
serviços públicos e gratuitos que você utiliza: 

Não existem gastos 
adicionais relevantes: 

81,6 % 

Existem gastos 
adicionais relevantes: 

18,4 % 

(54) Você recebe um tratamento conhecido 
como ABA (Análise Aplicada do 
Comportamento)? 

Sim: 0,0 % 

Não/Não sei: 100,0 % 

 

Cont. da Tabela 1 – Resultados quantitativos obtidos pelo questionário. 
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QUESTÕES RESULTADOS 

(55) Peso no orçamento familiar com os 
custos relacionados ao tratamento nos serviços 
de saúde: 

Baixo: 50,0 % 

Médio: 34,2 % 

Alto: 15,8 % 

(56) Melhorias no comportamento do filho em 
função do uso dos serviços de saúde: 

 (a) No comportamento: 

Muito: 65,77 % 

Pouco: 17,14 % 

Nada 17,14 % 

(56) (b) No relacionamento familiar: Muito: 55,88 % 

Pouco: 29,41 % 

Nada: 14,71 % 

(56) (c) No bem estar emocional: Muito: 74,29 % 

Pouco: 20,00 % 

Nada: 5,71 % 

(56) (d) Na escola: Muito: 42,86 % 

Pouco: 14,28 % 

Nada: 42,86 % 

(56) (e) Outros: Muito: 57,14 % 

Pouco: 14,29 % 

Nada: 28,57 % 

 

Cont. da Tabela 1 – Resultados quantitativos obtidos pelo questionário. 
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5 DISCUSSÕES 

 

 

Uma vez aplicado o instrumento junto às famílias com filhos com TEA, onde 

se verificou a participação maciça das mães dessas crianças, foi possível uma 

análise meticulosa das informações coletadas nas respostas quantitativas dadas 

pelas entrevistadas, complementada pelos relatos das questões qualitativas semi-

estruturadas. 

Em face da amplitude de conteúdo e do número de perguntas elaboradas, a 

possibilidade de análise dos dados coletados abrem espaço para inúmeras 

considerações que certamente estão fora do alcance dos objetivos específicos do 

presente trabalho. 

Contudo, dentro do tema principal da presente pesquisa e tendo os objetivos 

específicos como norteadores de uma análise criteriosa, elaborou-se uma série de 

tópicos que permitem uma apresentação adequada dos resultados obtidos pela 

aplicação do instrumento, como, também, possibilitam que um conjunto de aspectos 

intrinsecamente relacionados seja expandido e discutido. 

Dessa forma, a partir de um aspecto amplo presente na trajetória dessas 

mães de crianças com TEA, registrados em diversos pontos do questionário, 

buscou-se unir conteúdos similares, se bem que desenvolvidos no questionário não 

de uma forma sequencial, e explorar tais registros dentro de um contexto uniforme e 

coerente na forma de diversas categorias. 

Assim, tem-se que a análise global da trajetória das famílias em busca de um 

diagnóstico preciso e de um tratamento para seus filhos com TEA, se sintetiza em 

análises pontuais envolvendo aspectos relacionados com o nível socioeconômico e 

educacional das famílias, com o tempo transcorrido nas diversas etapas dessa 

busca, com a quantidade e as especialidades dos profissionais dos serviços de 

saúde envolvidos no percurso dessas famílias, com a qualidade desses serviços, 

com as informações transmitidas por tais profissionais principalmente para as mães, 

até com o isolamento social a que essas mães estão sujeitas e que estratégias 

utilizam para a superação desses obstáculos. 

 

 

5.1 O NÍVEL EDUCACIONAL E SOCIOECONÔMICO 
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Para que seja possível analisar os principais aspectos que compõe a trajetória 

familiar na obtenção de um diagnóstico, é fundamental identificar o nível 

socioeconômico e educacional a que pertencem os sujeitos de pesquisa. Segundo 

Passos (2007) a diferença do nível socioeconômico entre as famílias é o principal 

aspecto que define o grau de acessibilidade a serviços de saúde e profissionais 

especializados, o que inevitavelmente provocará diferenças nessa trajetória. 

Do total de 38 sujeitos de pesquisa entrevistados, a partir do levantamento da 

última série escolar concluída pelo principal provedor financeiro, avaliou-se o grau 

de escolaridade, classificando-o segundo categorias estabelecidas pela Associação 

Brasileiras de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2011), a qual possui um “Critério de 

Classificação Econômica” que leva em conta o último ano cursado pelo indivíduo 

chefe de família. A ABEP estabelece, ainda, uma pontuação para tais níveis de 

escolaridade, conforme pode ser observado no Anexo 7.3 (I). 

Uma vez caracterizando-se o chefe da família, realizou-se levantamento do 

grau de escolaridade do mesmo, não só classificando-o conforme as categorias 

desenvolvidas pela ABEP como também se identificando uma pontuação necessária 

para uma posterior avaliação da classe econômica que a família pertence, de acordo 

com valores descritos no Anexo 7.3 (I). O Gráfico 1 é o resultado de toda essa 

análise do grau de escolaridade do chefe da família. 
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Gráfico 1 – Distribuição dos sujeitos de pesquisa em função do grau de 

instrução do chefe de família segundo categorias estabelecidas pela ABEP (2011). 

 

 

O resultado do levantamento, apresentado nesse Gráfico 1, demonstra um 

grau de escolaridade predominantemente situado entre as categorias II, III e IV. 

Observa-se que não há nenhum sujeito de pesquisa que tenha nível superior 

completo, ou seja, não foi registrado nenhum indivíduo na categoria V da ABEP. 

Em compensação, registrou-se 3 indivíduos na categoria I, 18 na II, 9 na III e 

8 na IV, isto é do total dos chefes de família, apenas 8 possuem o ensino médio 

completo, o que corresponde a um percentual de 79% de indivíduos situados entre 

os nove anos do ensino fundamental, dado que reflete as características da 

população que usufrui dos serviços públicos e gratuitos de saúde. 

Na apreciação do grau de escolaridade foi importante analisar qual o 

indivíduo que pudesse ser considerado o principal provedor financeiro, visando 

atender de perto os critérios estabelecidos pela ABEP. Verificou-se assim, que tanto 

a mãe da criança com TEA, quanto o marido ou companheiro no caso das mães 

casadas ou morando junto, como também do pai biológico, nos casos de separação 
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ou divórcio e por fim em outros casos, como os avós, tios ou familiares, poderiam 

representar esse chefe de família ou principal provedor financeiro. A Tabela 2 

mostra uma avaliação quantitativa dessa questão. 

 

 

Questão: Quem é o principal provedor financeiro da família? 

MÃE MARIDO/COMPANHEIRO/PAI 

BIOLÓGICO 

OUTROS 

42% 53% 5% 

 

Tabela 2 – Principal provedor financeiro ou chefe da família. 

 

 

Como se observa nesta Tabela 2, as mães representam uma porcentagem 

significativa da figura do principal provedor financeiro. É um dado que chama 

atenção tendo vista que além de exercerem este papel, elas também têm que arcar 

com a sobrecarga de atenção que o filho com TEA demanda. 

Por outro lado, levando-se em conta o aspecto econômico, procedeu-se um 

levantamento do nível de envolvimento da mãe com o trabalho remunerado, 

verificando-se que grande parte das mães, 68%, realmente não realiza qualquer tipo 

de atividade que represente um ganho financeiro. Das mães que estão 

desempregadas, 96% responderam que o fato de não estar trabalhando está 

relacionado a ter que cuidar do filho com TEA, conforme resultados que podem ser 

observados na Tabela 3. 

Pode-se supor, a partir da análise desses resultados, que as mães, por 

necessitarem de dar uma atenção particular ao filho com TEA, acabam não 

conseguindo conciliar seu cotidiano com uma atividade laboral. É interessante 

observar, numa análise das Tabelas 2 e 3, a importância dos serviços públicos e 

gratuitos de saúde, uma vez que 42% das mães se constituem chefes de família e 

apenas 32% possuem emprego ou qualquer atividade remunerada constante. Tal 

fato pode ser compreendido pela existência de outras formas de renda familiar tais 

como os benefícios de assistência social. Nesse sentido, por exemplo, observou-se 
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que 53% do total de sujeitos de pesquisa recebem um salário mínimo do programa 

de auxilio BPC-LOAS. 

 

 

Questão: Você está trabalhando ou exercendo alguma atividade 

remunerada? 

NÃO SIM 

68% 32% 

Questão: O fato de não estar trabalhando está relacionado 

aos cuidados com seu filho? 

NÃO SIM 

4% 96% 

 

Tabela 3 – A participação no trabalho de mães de filhos com TEA. 

 

 

Com isso, numa análise econômica mais ampla, e com a meta de identificar 

as classes sociais a que a família pertence de acordo a ABEP, analisou-se a renda 

mensal da família como um todo, sendo que o Gráfico 2 expressa tais resultados em 

número de famílias classificadas pela quantidade de salários mínimos que recebem. 

Quanto às mães desempregadas, o instrumento de pesquisa permitiu o 

levantamento de quais as últimas profissões ou cargos que exerceram em trabalhos 

remunerados, sendo que a maioria relata atividades como: copeira, faxineira, 

diarista, empregada doméstica, dentre outras, ou seja, funções em sua grande 

maioria retratando o exercício de profissões humildes, compatíveis, portanto com o 

grau de escolaridade constatado. 
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Gráfico 2 – Distribuição dos sujeitos de pesquisa de acordo com a renda 

mensal das famílias de crianças com TEA. 

 

 

No tocante ao aspecto socioeconômico, finalmente, o questionário possibilitou 

uma avaliação da classe econômica que a família pertence. Nesse sentido, 

quantificaram-se os bens dessas famílias seguindo-se um roteiro organizado pela 

ABEP, que estabelece uma pontuação dependendo da posse e da quantidade de 

determinados itens existentes nas residências, conforme pode ser observado na 

Anexo 7.3 (II). 

Dessa forma, à soma dos pontos obtidos pelos itens de posse das famílias, 

considerando-se o Anexo 7.3 (II), adicionam-se os pontos referentes ao grau de 

escolaridade do chefe de família, já descritos no Anexo 7.3 (I). Assim, pela 

pontuação total, a ABEP apresenta uma forma de indicar qual a classe social a 

família pertence, classificação essa constante no Anexo 7.3 (III). 

Assim, os dados encontrados indicam que a grande maioria das famílias 

pertence à classe social C, somando 71% do total de sujeitos de pesquisa entre as 

classes C1 (29%) e C2 (42%). Vale ainda ressaltar que uma porcentagem menor, 

11%, se distribui para a classe B2 mais rica, e uma quantidade maior, 18%, para 

uma classe mais pobre, D. 
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Como se pode observar a amostra compreende em sua maioria por famílias 

de baixa renda, revelado inicialmente pelo baixo grau de instrução do chefe de 

família, conforme o Gráfico 1 demonstra, pela renda familiar modesta, destacado no 

Gráfico 2, o que consequentemente resulta em classes sociais menos abastadas, 

constatado finalmente no Anexo 7.3 (III). 

Essa homogeneidade do nível socioeconômico e educacional dos sujeitos de 

pesquisa sem dúvida permite identificar com mais clareza as semelhanças na 

trajetória, dificuldades comuns que essas famílias se deparam em busca de 

diagnóstico e tratamento para seu filho, no âmbito de saúde pública.  

 

 

5.2 O TEMPO DA TRAJETÓRIA 

 

 

Os dados coletados permitiram analisar o tempo transcorrido para a obtenção 

de um diagnóstico preciso sob três perspectivas, a primeira quando as mães ou 

principais responsáveis suspeitaram pela primeira vez de algum sinal estranho ou 

atípico, a segunda quando a família procurou ajuda profissional pela primeira vez, e 

a terceira quando realmente o diagnóstico de TEA foi confirmado. 

No tocante ao primeiro aspecto, isto é, do levantamento de quando a mãe, ou 

a família como um todo, suspeitou pela primeira vez que seu filho apresentava sinais 

de desenvolvimento diferentes em relação a outras crianças de mesma idade, ou 

mesmo alguma manifestação da criança não considerada normal, compreende um 

tempo médio de 21 meses entre o total de indivíduos com TEA. Dividindo-se esse 

tempo em sete categorias, as seis primeiras compreendendo um intervalo de seis 

meses, pode-se observar no Gráfico 3 a distribuição temporal que caracteriza a 

identificação dos primeiros sintomas. 

A partir desse dado, procurou-se ater em determinados sintomas típicos das 

primeiras manifestações do TEA e mais especificamente ao primeiro sinal ou 

sintoma observado, quais sejam: a criança apresentar falta de contato visual 

apropriado, falta de prazer em compartilhar interesses, não atender quando 

chamado pelo nome, dificuldade expressiva na comunicação não verbal em geral, 

atrasos ou problemas relacionados à comunicação verbal, movimentos repetitivos 
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com objetos ou mesmo com seu corpo, tais como andar na ponta dos pés, balançar 

ou girar o corpo e as mãos, dentre outra manifestações características do TEA. 

 

 

 
 

Gráfico 3 – Distribuição percentual dos sujeitos de pesquisa conforme a idade 

da criança quando a mãe identificou os primeiros sinais de comportamento atípico. 

 

 

A descrição desses sintomas foi inspirada nas chamadas “Red Flags”, uma 

orientação dada às mães norte-americanas pelo “Autism Institute” do Colégio de 

Medicina da Universidade da Florida, através de um projeto de pesquisa longitudinal 

chamado “Florida State University FIRST WORDS® Project”, que visa, sobretudo, a 

identificação precoce de sinais e sintomas relacionados ao TEA para que se inicie o 

quanto antes um tratamento apropriado (FIRST SIGNS, 2012). 

Na Tabela 4 tem-se, para cada um desses sintomas descritos pela “Red 

Flags”, a fração percentual em relação ao total de mães questionadas, do primeiro 

sinal observado de anormalidade. 

Como pode se observar, a percepção de algum atraso na comunicação verbal 

foi o primeiro sintoma notado pela grande maioria dos sujeitos de pesquisa, isto é, 

aproximadamente 42%. 
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SINTOMAS PORCENTAGEM (%) 

Atraso na comunicação verbal 42,1 

Outras manifestações do TEA 29,0 

Falta de prazer em compartilhar interesses 10,5 

Movimentos repetitivos com objetos 5,3 

Falta de contato visual apropriado 5,3 

Não atender quando chamado pelo nome 2,6 

Uso inadequado da linguagem 2,6 

Movimentos repetitivos com o corpo 2,6 

Dificuldade na comunicação não verbal em geral 0 

 

Tabela 4 – Frequência do primeiro sintoma observado pelas mães de crianças 

com TEA. 

 

 

Segundo Wilkinson (2011), há muitos estudos qualitativos que examinam 

relatos de pais que indicam uma tendência dos profissionais da saúde em minimizar 

as preocupações paternas e a encorajar a esperar por melhoras no comportamento 

do filho, ignorando os sinais descritos pelas Red Flags. Se as mães tivessem mais 

informações sobre os sinais e comportamentos típicos relacionados a uma maior 

probabilidade de seu filho ter autismo, eventualmente elas teriam mais condições de 

diminuir o tempo e a trajetória percorrida para conseguir um diagnóstico adequado. 

Entretanto, o fato de se ter encontrado um valor significativo para a categoria 

de “Outras manifestações do TEA” indica que muitas mães não notaram como 

primeira manifestação do desenvolvimento atípico do filho qualquer sinal que 

pudesse de forma imediata ser enquadrado diretamente nos tópicos descritos. 

Adicionalmente muitas mães testemunharam que os primeiros sintomas que a 

fizeram crer que seu filho poderia ter alguma anormalidade foram assim relatados: 

“não caminhava, se arrastava...”, “muito molinho no colo”, “pescoço e pernas moles, 

depois vieram as convulsões, cabeça grande...”, “ficava agitado e inquieto” e 
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também “não andava, se mordia, puxava o cabelo”. Sinais esses que podem estar 

ou não relacionados às características típicas do TEA, mas que de qualquer forma, a 

percepção dos mesmos deu início à trajetória investigativa por parte dos familiares. 

Segundo Daley (2004), a identificação de um distúrbio do desenvolvimento 

por parte da família também está sobre influência do contexto cultural. O autor 

constatou que famílias indianas tendem a notar primeiramente dificuldades de 

interação social nos seus filhos do que atraso de linguagem, sendo que em famílias 

americanas ocorre justamente o inverso. As diferenças entre as respostas sobre o 

primeiro sintoma observado poderiam, portanto, estar relacionadas a aspectos 

culturais de cada região. 

Tendo em vista que o atraso na comunicação verbal pode estar associado 

tanto ao TEA como a diversas outras deficiências ou problemas no desenvolvimento 

normal, poderia se supor que a identificação desse sinal pode influenciar no tempo 

da trajetória para a aquisição do diagnóstico se comparado a outros sinais 

observados pelos familiares que estejam mais intimamente relacionados ao autismo, 

tais como falta de compartilhar interesses, ou dificuldades na comunicação não 

verbal. 

Para uma melhor compreensão dos resultados indicados pela Tabela 4 e dos 

aspectos envolvidos a esse tema, uma investigação específica e aprofundada se faz 

necessária, mas que, no entanto não faz parte do escopo desse trabalho. 

Quanto ao segundo aspecto relacionado ao tempo envolvido no percurso das 

mães com TEA, procurou-se identificar a média de idade que a criança tinha quando 

a família procurou ajuda profissional pela primeira vez, compreendendo um tempo 

médio de 18 meses entre o total de indivíduos com TEA. Essa questão mereceu 

uma atenção especial para o levantamento de dados uma vez que, na realidade, 

cerca de 68% das mães consultadas já levavam seu filho ao médico de forma 

regular antes ou concomitantemente a época em que perceberam os primeiros 

sinais, seja em visitas periódicas, ou mesmo para o tratamento de alguma 

comorbidade, o que justifica em parte que essa média de tempo seja menor do que 

comparada a média de tempo em que se suspeitou pela primeira vez algum sinal 

atípico do desenvolvimento, isto é, 21 meses. 

Esse dado corresponde justamente à pesquisa de Braga e Ávila (2004) que 

identificaram que em 75% dos casos, é a família quem primeiro percebe sinais da 

criança com características relacionadas ao autismo, contra 25% dos profissionais 
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da saúde e educação, mesmo levando o filho a consultas ou a escola antes ou 

concomitantemente à percepção dos primeiros sinais. 

De forma similar, seguindo-se as mesmas sete classes temporais do Gráfico 

3, procedeu-se ao enquadramento das respostas das mães e o Gráfico 4 demonstra 

o percentual por categoria do tempo transcorrido para a procura pela primeira vez do 

profissional de saúde. 

O fato de que aproximadamente 68% dos sujeitos de pesquisa já levarem o 

filho a um profissional da saúde antes ou em época simultânea a percepção dos 

primeiros sinais, adicionado a um considerável percentual na faixa etária de até 6 

meses quando da procura pela primeira vez do profissional da saúde, 

aproximadamente 45%, indica que a decisão de se buscar por um auxílio 

especializado não é, de modo geral, tardia, por parte dos principais responsáveis da 

criança com TEA. 

 

 

 
 

Gráfico 4 – Distribuição percentual dos sujeitos de pesquisa em função da 

idade da criança quando da procura pela primeira vez do profissional de saúde. 
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Finalmente, ainda dentro do estudo dos tempos envolvidos na trajetória das 

mães de filhos com TEA, o questionário aplicado possibilitou a identificação da idade 

em que a criança tinha quando recebeu pela primeira vez o diagnóstico de autismo, 

compreendendo nesse caso um tempo médio de 64 meses entre o total de 

indivíduos com TEA. O Gráfico 5, dessa vez dividido em treze categorias, retrata na 

primeira categoria os sujeitos de pesquisa que encaminharam seus filhos até onze 

meses de idade, a categoria seguinte de doze até vinte e três meses, e assim 

sucessivamente, sempre compreendendo um intervalo de um ano, a menos da 

última categoria para tempos superiores a treze anos, revelando assim a frequência 

em cada uma dessas classes. 

Nota-se que a maior frequência situa-se entre o terceiro e o quarto ano de 

vida, somando aproximadamente 42% do total de indivíduos com TEA. Também é 

interessante observar que 37% obtiveram o diagnóstico após o quinto ano de idade 

e aproximadamente 18% a partir dos oito anos de idade. 

 

 

 
 

Gráfico 5 – Distribuição percentual dos sujeitos de pesquisa conforme a idade 

da criança quando da identificação pela primeira vez do diagnóstico de TEA. 
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Em face dessas três perspectivas temporais, é possível analisar também dois 

intervalos de tempo importantes, quais sejam a duração do tempo transcorrido entre 

a observação do primeiro sintoma de TEA por parte do principal responsável familiar 

e a elaboração do diagnóstico de autismo, assim também do intervalo de tempo 

entre a primeira vez que o profissional de saúde observou a criança até o instante da 

elaboração do diagnóstico preciso. A importância do primeiro intervalo retrata 

praticamente a essência desse trabalho de pesquisa, é o conhecimento da 

amplitude temporal global que as famílias percorrem em busca de um diagnóstico 

preciso para o comportamento anormal de seu filho. O Gráfico 6 revela esse 

panorama total de tempo e está dividido segundo as mesmas categorias do gráfico 

anterior. 

 

 

 
 

Gráfico 6 – Distribuição percentual dos sujeitos de pesquisa em função do 

intervalo de tempo transcorrido desde a identificação dos primeiros sintomas até a 

identificação do diagnóstico de TEA. 
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Apesar de que esse intervalo concentra-se numa faixa compreendida de até 

cinco anos, supõe-se que um intervalo de tempo de investigação diagnóstica por 

parte dos familiares superior a um ano já seja desgastante. Observa-se que 

aproximadamente 90% dos familiares tardam mais de um ano para saber que seu 

filho tem TEA a partir da identificação dos primeiros sintomas, 58% mais do que dois 

anos, e 47% mais do que três anos. 

Por outro lado, a importância do estudo da duração do segundo intervalo de 

tempo é fundamental no sentido de se ter uma noção mais precisa da atuação dos 

serviços de saúde, uma vez que se tem a duração do tempo transcorrido desde o 

momento em que o primeiro profissional de saúde que observou a criança até o 

momento em que foi elaborado um diagnóstico correto. 

Uma análise mais detalhada dos eventos que porventura possam ter ocorrido 

nesse intervalo, poderá dar subsídios a eventuais medidas que objetivem minimizá-

lo. Um desses aspectos que podem estar relacionados a esse intervalo é o 

levantamento, por exemplo, de quantos profissionais participaram de todo esse 

processo, ou também de qual especialidade do profissional de saúde a família fez 

contato pela primeira vez, tópicos que certamente merecem uma atenção particular. 

No Gráfico 7 tem-se uma apresentação desse intervalo de tempo, também sob as 

mesmas divisões dos gráficos 5 e 6. 

Novamente nota-se uma concentração alta em até cinco anos decorridos para 

a obtenção do diagnóstico, todavia esse amplo intervalo pode estar associado à 

eficiência dos serviços de saúde, uma vez que cerca de 89% dos familiares, tardam 

mais de um ano após a passagem pelo primeiro profissional da saúde para a 

confirmação diagnóstica, 73% tardam mais do que dois anos e 55% tardam mais do 

que três anos. 

Alguns aspectos que envolvem a eficiência dos profissionais da saúde 

incluem a capacitação profissional, a disponibilidade e acessibilidade a esses 

profissionais através dos serviços existentes, os recursos que os profissionais 

possuem, como por exemplo, na instrução para a aplicação de testes de triagem e 

para a avaliação clínica. O tempo transcorrido analisado pode ser, portanto, um 

indicador em relação à eficácia do sistema público de saúde no que se refere à 

identificação por um profissional de casos com TEA. 
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Gráfico 7 – Distribuição percentual dos sujeitos de pesquisa de acordo com o 

intervalo de tempo transcorrido desde o início da participação dos profissionais de 

saúde até a identificação do diagnóstico de TEA. 
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trajetória das famílias, conforme já mencionado. A literatura indica que a dificuldade 

de encontrar um profissional que esteja devidamente preparado para orientar 

corretamente a família provoca uma peregrinação por diversos profissionais e 

serviços de saúde, gerando um desgaste emocional (PASSOS, 2007; FAVERO e 

SANTOS, 2010; WILKINSON, 2011). 

Wilkinson (2011) discute a temática de quantos médicos são necessários que 

uma família consulte para obter o diagnóstico de TEA para seu filho. O autor baseia-

se numa pesquisa realizada no Reino Unido, em que apenas 8% das mil e duzentas 

famílias entrevistadas conseguiram o diagnóstico na primeira visita clinica. A maior 

parte obteve apenas após o terceiro profissional consultado e em muitos casos, os 

pais tiveram que esperar por mais de cinco anos para a confirmação de que seu filho 

tem TEA. 

Nesse sentido de investigação, o instrumento de coleta de dados permitiu 

identificar a quantidade de profissionais da saúde que foram consultados no intuito 

de conseguir um diagnóstico definitivo. Do total de mães ou principais responsáveis 

da criança com TEA, tem-se no Gráfico 8 o levantamento realizado, em que se nota 

nitidamente que esse número de profissionais não é tão reduzido, ao contrário, em 

média obteve-se que as famílias contatam aproximadamente cinco especialistas em 

saúde, podendo haver passado por diversas consultas com cada um deles, até 

obtenção do diagnóstico final. Para efeitos comparativos, observa-se ser esse um 

número superior aos dados levantados por Wilkinson (2011), apesar de que se deve 

levar em consideração a grande diferença entre os perfis amostrais. 

Dos trinta e oito sujeitos de pesquisa, aproximadamente 5% conseguiram o 

diagnóstico no primeiro profissional consultado; 16% conseguiram no segundo 

profissional; 10,5% no terceiro profissional; 18,5% no quarto profissional; 16% no 

quinto profissional; 21% no sexto profissional; 8% no sétimo profissional e 5% no 

oitavo profissional. 

Os resultados indicam que 50% dos familiares entrevistados passaram por 

cinco ou mais profissionais da saúde durante a trajetória de busca diagnóstica para 

seu filho. Esses dados podem provavelmente revelar um reflexo das orientações 

recebidas pelos profissionais de saúde em relação às características específicas e 

amplas desse distúrbio, culminando justamente na peregrinação por diversos 

profissionais da saúde. 
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Gráfico 8 – Quantidade de profissionais da saúde envolvidos no processo de 

identificação diagnóstica de TEA de acordo com o número de sujeitos de pesquisa. 

 

 

O levantamento promovido pelo instrumento de pesquisa indica que 60,5% 

dos sujeitos de pesquisa não receberam nenhuma hipótese diagnóstica do primeiro 

profissional consultado, os relatos revelam algumas orientações por parte desse 

primeiro profissional: “...disse apenas que tinha manias diferentes”; “...falou que ela 

tinha cólica”; “...disse que tinha muita criança preguiçosa”; “...disse que ele era muito 

novo, era normal”. Além disso, aproximadamente 42% dos sujeitos de pesquisa 

receberam a orientação de que não era necessário se preocupar, pois a criança não 

tinha nada, e cerca de 37% das famílias receberam orientações de encaminhamento 

para outros profissionais sem a indicação da suspeita de autismo. Orientações que 

ao invés de aproximar as famílias de um diagnóstico e com isso a possibilidade de 

esclarecimento sobre os comportamentos do filho, fizeram com que esse processo 

de busca se estendesse. 

Os dados encontrados correspondem aos achados de Ryan e Salisbury 

(2012), que afirmam que ainda muito pouco se sabe sobre a experiência dos pais no 

período pré-diagnóstico. Os autores realizaram uma pesquisa com vinte e quatro 

pais ingleses de filhos com TEA e constataram que mesmos os pais que se 
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posicionaram ativamente perante as preocupações referentes aos comportamentos 

do filho, isto é, os que buscaram por apoio especializado, observou-se que muitos 

foram orientados de que nada havia de errado com o mesmo, provocando um 

sentimento de isolamento e desamparo referente ao apoio profissional, além de um 

atraso para a obtenção de um diagnóstico correto. 

Quanto mais extensa e penosa se torna a trajetória para a obtenção de um 

diagnóstico preciso, mais as famílias podem se sentir desorientadas sobre que 

tratamento oferecer para o tratamento de seu filho, uma vez que desconhecem qual 

é a deficiência do mesmo, além de, naturalmente, não saberem em que profissional 

podem confiar. Após toda a passagem pelos profissionais, a família ainda tem que 

enfrentar a realidade do diagnóstico final. 

 

 

5.4 O PRIMEIRO PROFISSIONAL A LEVANTAR A SUSPEITA 

DIAGNÓSTICA DE TEA 

 

 

Vital em todo o percurso é a atuação do primeiro profissional de saúde a 

levantar a suspeita diagnóstica. Nesse caso, certamente sua especialidade médica 

vai determinar de forma indelével não só a obtenção pela família do diagnóstico 

como também promover de forma efetiva o tratamento da criança em tempos mais 

reduzidos. A possibilidade de identificação dessa especialidade pode ainda ser um 

dado relevante em políticas de formação e especialização de profissionais da área 

médica, já que os sintomas tão particulares do TEA necessitam de um estudo e 

assimilação mais profundos. 

Dentre os profissionais citados pelos sujeitos de pesquisa ao responderem as 

questões do instrumento de pesquisa, nota-se uma predominância por aqueles que 

de certa maneira estão mais ligados à assistência infantil. Na Tabela 5 tem-se a 

percentagem do primeiro profissional da área de saúde que entrou em contato direto 

com a criança. 

Observa-se que o primeiro profissional da saúde que a maioria das famílias 

consultou foi o pediatra, sendo que as outras especialidades da saúde somadas 

acabaram envolvendo somente neurologistas e psicólogos. Conforme já indicado 

anteriormente, 68% das famílias já levavam o filho a consultas mesmo antes de 
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perceber os primeiros sinais de um desenvolvimento anormal, sendo que em relação 

a esses casos, aproximadamente 85% dessas famílias disseram que levavam seus 

filhos em pediatras. 

 

 

PRIMEIRO PROFISSIONAL FREQUÊNCIA (%) 

   Pediatra 79 

   Neurologista 11 

   Psicólogo 11 

 

Tabela 5 – Frequência do primeiro profissional consultado pela família em 

relação ao total de sujeitos de pesquisa. 

 

 

No entanto, quando perguntado em relação a que profissional mencionou pela 

primeira vez o diagnóstico de autismo, isto é, o primeiro profissional a levantar a 

suspeita diagnóstica de TEA sem necessariamente ser o mesmo que fechou o 

diagnóstico, aproximadamente 40% responderam que foi o neurologista, 24% o 

psiquiatra, 10% o psicólogo, 18% outras profissões somadas, tais como 

fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e assistente social e 8% os pediatras. 

Isto é, conforme os dados indicam, em 79% dos casos, os pediatras são os 

primeiros profissionais a observar a criança com TEA e, no entanto estão entre os 

últimos a levantar a suspeita diagnóstica, 8%, conforme apresentado no Gráfico 9. 

Apesar da frequência de pediatras a identificar algum sinal relacionado ao espectro 

é baixa, é importante levar-se em conta que as mães normalmente levam seus filhos 

ao pediatra nos primeiros meses de vida, período em que os sinais e sintomas ou 

ainda não se apresentam, ou não são muito evidentes. 
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Gráfico 9 – Frequência do primeiro profissional a levantar a suspeita 

diagnóstica de TEA. 

 

 

Há um consenso na literatura quanto ao fato de que quanto antes a criança 

recebe o diagnóstico, mais cedo as famílias conjuntamente aos profissionais da 

saúde poderão providenciar tratamentos que estimulem habilidades de comunicação 

e de interação social (Gray, 2002). No entanto, Bradford (2010) aponta estudos os 

quais indicam que quando os sintomas não são muito evidentes ou severos, é 

comum que pediatras confundam os sinais relacionados ao TEA com sinais de 

outros distúrbios do desenvolvimento ou mesmo com problemas de comportamento, 

como nos casos de autismo de alta funcionalidade. 

Os resultados obtidos apontam justamente a necessidade de que 

profissionais ligados à saúde, e em especial os pediatras, recebam contínua 

formação e treinamento a fim de se atualizarem frente a identificação dos 

transtornos do desenvolvimento. 
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Segundo Gadia, Tuchman e Rotta, (2004), os pediatras, por serem os 

profissionais de excelência da primeira infância, teriam que ter um papel 

fundamental no processo diagnóstico de um transtorno do desenvolvimento caso 

estivessem preparados para exercer tal função. São profissionais que têm a 

possibilidade de observar e identificar sinais e sintomas quando a criança ainda está 

nos anos pré-escolares, isto é, de zero a três anos. Deveriam, portanto, estar 

suficientemente aptos a reconhecer os desvios no desenvolvimento típico e assim 

orientar as famílias em casos de suspeita diagnóstica de TEA para que estas 

encontrem um tratamento adequado enquanto a criança está em um período 

importante do desenvolvimento. 

Outros profissionais da saúde também fazem parte desse processo 

diagnóstico e devem estar embasados e atualizados de acordo com os principais 

manuais de classificação. Mesmo nos casos em que o diagnóstico de TEA é 

confirmado adequadamente, a variação da manifestação dos sintomas 

comportamentais é considerável devido a sua heterogeneidade neurobiológica. 

Delimitar a que subgrupo específico dentro do espectro o indivíduo situa-se, pode 

favorecer intervenções mais apropriadas, favorecendo o prognóstico. Daí a 

importância de uma investigação clínica multidisciplinar, em que além dos pediatras, 

os psiquiatras, neurologistas, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e 

educadores possam realizar um trabalho cooperativo permitindo uma melhor 

compreensão do indivíduo (GADIA, TUCHMAN e ROTTA, 2004). 

 

 

5.5 AS INFORMAÇÕES SOBRE O TEA 

 

 

A pesquisa revela que cerca de 40% do total de sujeitos de pesquisa não se 

consideram bem informados sobre o que é o autismo, denominação constantemente 

empregada pelas mães para designar o TEA. Quando questionados em relação a se 

sentiram adequadamente orientados pelo profissional que fechou o diagnóstico 

sobre o que é o TEA, aproximadamente 53% responderam que não, completando 

com falas como: “o psiquiatra fez o diagnóstico sem explicar nada”, ou “explicou de 

uma forma muito suave, dizendo que não era nada grave...”, ou “apenas 

encaminhou para APAE, não explicou nada...” ou mesmo “respondeu que era autista 
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apenas porque conhecia outras crianças que tem autismo, mas não explicou o 

porquê ele tinha e o que era o autismo”. 

Na Tabela 6 tem-se uma apresentação esquemática dessa questão, ou seja, 

se o profissional que concluiu o diagnóstico de autismo/TEA explicou do que 

realmente se tratava esse transtorno, notando-se aí uma resposta equilibrada entre 

os que consideram que receberam informações adequadas e aqueles que não foram 

bem informados. Verificou-se, inclusive, que mesmo os 47% dos sujeitos de 

pesquisa que consideraram a informação do profissional adequada, 39%, em 

relação a esse grupo, disseram que não se consideram bem informados sobre o que 

é o autismo/TEA. 

Os dados indicam que é comum a falta de conhecimento por parte das 

famílias acerca das características do transtorno. Bradford (2010) afirma que os pais 

precisam estar frequentemente informados e atualizados sobre o que é o TEA, 

assim como receber orientações sobre o acesso aos serviços existentes. Segundo 

esse autor, uma das mais importantes formas de atuação e suporte que os 

profissionais podem oferecer as famílias é a promoção da educação a respeito do 

que é o TEA. 

 

Questão: O profissional que fechou o diagnóstico explicou o que é o 

autismo/TEA? 

NÃO SIM 

53 % 47 % 

Questão: Você se considera hoje em dia bem 

informada sobre o que é o autismo/TEA? 

NÃO SIM 

39 % 61 % 

 

Tabela 6 – Opinião dos sujeitos de pesquisa em relação a informações sobre 

o que é o TEA. 
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Cabe ao papel profissional informar os sinais e sintomas típicos do espectro, 

discutir as particularidades de cada caso, orientar sobre que profissionais 

especialistas da área devem ser procurados, auxiliar na avaliação dos tipos de 

escolas disponíveis e suas características a respeito da inclusão, assim como 

apresentar os tipos de tratamentos para estimulação de comportamentos 

adaptativos e habilidades sociais são mais utilizados na atualidade, tais como a 

Análise Aplicada do Comportamento (em inglês, ABA, para Applied Behaviour 

Analysis) (BRADFORD, 2010). 

Na presente pesquisa observou-se que 100% dos entrevistados afirmaram 

que seu filho com TEA não recebe ou não saber se recebe a Análise Aplicada do 

Comportamento. 

O profissional da saúde deve também educar as famílias a respeito de meios 

de comunicação que apresentam informações sobre o TEA, tais como sites 

informativos na internet, livros, revistas, documentos sobre os direitos da pessoa 

com TEA e artigos científicos sobre o assunto. Na presente pesquisa, conforme 

apresentado no Gráfico 10, observou-se que dos 60% dos sujeitos de pesquisa que 

se consideram bem informados sobre o que é o TEA, aproximadamente 52% 

responderam que adquiriram esse conhecimento principalmente através de 

profissionais da saúde, 4% por amigos ou familiares, 13% por jornais, revistas ou 

livros, 9% pela televisão, 22% pela internet e nenhum através de profissionais da 

educação. 

Os resultados encontrados reforçam as observações de Bradford (2010) a 

respeito da importância do profissional da saúde na educação e transmissão de 

informações a respeito do que é o TEA, assim como na indicação de outras fontes 

de informações. 

Num estudo realizado por Marques e Dixe (2011), composto por 50 pais 

portugueses de crianças e jovens autistas, levantou-se vinte e uma necessidades 

relacionadas aos cuidados com o filho (a) com autismo, sendo que a mais referida 

foi a necessidade de mais informações sobre os serviços de que o filho possa vir a 

beneficiar-se, tanto de saúde como de segurança social. 
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Gráfico 10 – Relação das fontes de informações do grupo que se considera 

bem informado sobre as características do TEA de acordo com o percentual dos 

sujeitos de pesquisa. 

 

 

Schmidt, Dell'aglio e Bosa (2007) destacam a importância da orientação às 

mães por parte dos profissionais da saúde, para que tenham condições de enfrentar 

a realidade e considerar a possibilidade de auxiliarem seus filhos a superarem suas 

dificuldades. 

 

 

5.6 O ISOLAMENTO SOCIAL 

 

 

Um ponto importante e inerente à trajetória desenvolvida pelas famílias em 

busca de diagnóstico e tratamento e as consequentes etapas que se desenvolvem 

após a assimilação da notícia, corresponde ao isolamento social que principalmente 

as mães podem estar sujeitas. Questões relacionadas ao seu trabalho, sua vida 

familiar e conjugal, dificuldades de exposição do filho em alguns ambientes sociais, 

dentre outros, são aspectos que podem ser levantados, questionados e analisados. 

Pode-se supor, por exemplo, que a maioria das mães ou principais 

responsáveis com filho com TEA não consegue trabalhar tendo em vista que têm 
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que cuidar do filho, ou boa parte das que conseguem, se sentem sobrecarregadas 

de cumprir as duas funções. A literatura indica que são comuns dificuldades em 

relação ao trabalho de mães com filho com TEA (EISENHOWER e BLACHER, 

2006). Assim como também são frequentes os problemas conjugais decorrentes de 

dificuldades relacionadas ao filho (TORRENS, 2006; MUGNO et al., 2007; 

SIFUENTES e BOSA, 2010). Tais fatores de alguma maneira influenciam direta ou 

indiretamente no isolamento em relação à vida social (GRAY, 2002; ALTIERE, 2006; 

RYAN, 2010). Acredita-se, pois, que questões relacionadas ao isolamento social 

fazem parte dessa trajetória. 

Do total de sujeitos de pesquisa, aproximadamente 66% responderam que 

sim quando perguntados se se sentem isolados socialmente depois que tiveram o 

filho e, desse grupo, 96% acham que isso está relacionado ao fato do filho ter 

autismo/TEA. Dessa forma, considerando o total de mães entrevistadas, 63% 

acreditam que de uma forma ou de outra tiveram suas vidas modificadas 

socialmente pelo fato de terem tido uma criança com TEA, conforme pode ser 

observado na Tabela 7, porcentagem essa que corresponde a 96% das 66% do total 

de mães ou principais responsáveis. 

Os dados constatam que a maior parte dos familiares está sujeita a se sentir 

isolado socialmente após o nascimento do filho com TEA, sobretudo em decorrência 

da demanda de atenção exigida, o que por sua vez inviabiliza ou dificulta a 

possibilidade de participação em qualquer atividade social. Os dados apresentados 

na Tabela 7, portanto, estão de acordo com a literatura levantada sobre esse tema 

(GRAY, 2002; ALTIERE, 2006; RYAN, 2010). 

Em relação aos 72% que acham que se houvesse maior apoio por parte da 

família o isolamento social poderia ser atenuado, os relatos detalham de que forma 

isso seria possível: “...se a família me ajudasse mais teria mais tempo para fazer 

outras coisas”, “...eu poderia pensar um pouco mais em mim, pois há 12 anos vivo 

em função de minha filha”, “...se a família fosse mais próxima e ajudasse mais no 

cuidado...”. Por outro lado, pelo menos teoricamente, poderia se admitir também que 

um maior suporte por parte de serviços de saúde poderia amenizar ou reverter essa 

situação, caso as mães tivessem um lugar de confiança para deixar seus filhos 

enquanto pudessem exercer quaisquer outras atividades, seja de trabalho ou lazer. 

De qualquer forma, a análise dos dados encontrados conjuntamente com a 
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descrição dos relatos infere o desamparo de apoio social a que essas famílias estão 

sujeitas. 

 

 

Questão: Você se sente isolada socialmente depois que teve seu filho? 

NÃO SIM 

34 % 66 % 

Questão: Isto acontece especificamente por causa da 
condição clínica do seu filho? 

NÃO SIM 

4 % 96 % 

Questão: Caso existisse maior apoio familiar ou de seus 
amigos isso poderia ser diferente? 

NÃO SIM 

28% 72% 

Questão: Você participa de alguma atividade social? 

NÃO SIM 

88% 12% 

Questão: A não participação se deve a 
sobrecarga de cuidado com seu filho? 

NÃO SIM 

9% 91% 
 

Tabela 7 – Isolamento social das mães de filhos com TEA. 

 

 

No que se refere ao âmbito do trabalho, também foi verificado, conforme 

resultados apresentados na Tabela 3, que do total de mães ou principais 

responsáveis entrevistados, somente 32% disseram que estão trabalhando ou 

exercendo qualquer atividade remunerada. Já um segundo grupo, ou seja, dos 68% 

que estão desempregados, aproximadamente 96% responderam que o fato de não 

estar trabalhando está relacionado a ter que cuidar do filho com TEA, resultados que 

estão de acordo com os achados de Eisenhower e Blacher (2006). 
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Nesta categoria dos sujeitos de pesquisa que não trabalham em atividades 

remuneradas, dois aspectos adicionais podem ser considerados. Primeiro, quando 

questionados em relação à possibilidade de trabalhar e/ou exercer quaisquer outras 

atividades, tendo em vista que têm que cuidar do filho, aproximadamente 85% 

responderam que não acham que seria possível. 

No entanto cerca de 81% dos sujeitos que estão desempregados 

responderam que além da questão financeira, consideram que ter um trabalho ou 

atividade remunerada seria positivo para a sua relação com o filho, dado que 

corresponde a pesquisa de Eisenhower e Blacher (2006). Os autores constataram 

que mães que estão trabalhando ou casadas ou ambos, reportaram um melhor bem 

estar emocional do que mães que não estão, pois o fato de exercer múltiplos papéis 

sociais pode propiciar uma vida emocional mais saudável do que exercer 

exclusivamente a função de cuidado com o filho com deficiência. A Tabela 8 

apresenta os resultados obtidos desses dois aspectos questionados. 

 

Questões colocadas para os sujeitos de pesquisa que não exercem 

trabalho ou atividade remunerada: 

(a) Seria possível exercer um 

trabalho ou atividade 

remunerada acumulativamen-

te aos cuidados com o filho? 

(b) Seria positivo para o 

relacionamento com seu 

filho exercer um trabalho ou 

atividade remunerada? 

NÃO SIM NÃO SIM 

85% 15% 19% 81% 

 

Tabela 8 – Questões para os sujeitos de pesquisa que não exercem trabalho 

ou atividade remunerada. 

 

 

Já na categoria das mães ou principais responsáveis que estão trabalhando, 

isto é, dos 32% que são empregados ou autônomos, de acordo com os dados 

constantes da Tabela 3, aproximadamente 58% responderam que se sentem 

sobrecarregados de trabalhar e cuidar do filho ao mesmo tempo, sendo que para 

esse grupo, aproximadamente 86% afirmaram que isso acontece especificamente 
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por causa das necessidades especiais do filho com TEA, conforme pode ser 

constatado pelos resultados mostrados na Tabela 9. Tendo em vista que uma 

criança com TEA demanda grande disponibilidade de tempo e atenção, o acúmulo 

de atividades, no lar e no trabalho externo, sem dúvida representa potencialmente 

um desgaste psicológico maior. 

 

 

Questão: Você se sente sobrecarregada de trabalhar e cuidar de seu 

filho? 

NÃO SIM 

42 % 58 % 

Questão: Isto acontece especificamente por causa 

das necessidades especiais de sua criança? 

NÃO SIM 

14 % 86 % 

 

Tabela 9 – Sobrecarga de trabalho das mães de filhos com TEA. 

 

 

Por exercer atividades fora do ambiente familiar em que convive com seu filho 

com TEA, a mãe ou principal responsável que trabalha tende a apresentar 

dificuldades no cumprimento de seus deveres trabalhistas. Tais problemas foram 

levantados e o Gráfico 11 destaca as principais consequências dos sujeitos de 

pesquisa que apresentam problemas em suas atividades no trabalho, tais como 

faltas, atrasos, ou mesmo necessidade de realizarem horas extras para auxiliar nas 

despesas com seus filhos. Neste gráfico tem-se, em relação ao grupo total dos que 

estão trabalhando, as porcentagens aproximadas daqueles que tiveram que faltar ao 

trabalho por problemas relacionados ao filho: 83%, e/ou já chegaram atrasados ao 

trabalho por problemas relacionados ao filho: 58,3%, e ainda dos que tiveram que 

aumentar o número de horas trabalhadas para auxiliar nos gastos com a criança: 

50%. 
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Gráfico 11 – Frequência de problemas de mães de filhos com TEA que 

trabalham ou exercem atividade remunerada. 

 

 

Os dados encontrados indicam que mesmo em famílias com vínculos já bem 

estabelecidos com o trabalho ou atividades remuneradas, o nascimento de uma 

criança e a revelação dos primeiros sintomas de autismo tende a modificar esse 

quadro de estabilidade. Por outro lado, os resultados apontam que a maioria dos 

sujeitos de pesquisa não consegue trabalhar tendo em vista que têm que cuidar do 

seu filho, dados esses que auxiliam na compreensão dos aspectos que agravam o 

isolamento social de famílias com filhos com TEA. 

Os resultados encontrados estão de acordo com uma pesquisa realizada por 

Favero e Santos (2010), que realizaram uma entrevista com roteiro semi-estruturado 

e um questionário sociodemográfico com vinte mães de filhos com TEA com o 

objetivo de examinar o itinerário percorrido na busca do diagnóstico e tratamento. A 

pesquisa constatou que 90% dessas mães tiveram de deixar seu emprego para 

cuidar de seu filho. 

Para os mencionados autores, as dificuldades inerentes a características 

típicas do autismo, tais como o isolamento, a falta de interesse em compartilhar 

atenção e as dificuldades na comunicação social, podem influenciar diretamente no 

nível de estresse da família. Quanto maior for o grau de severidade desses 

sintomas, maior o nível de dependência da criança em relação à mãe, o que 
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inevitavelmente provoca maior preocupação e sobrecarga da mesma, dificultando a 

possibilidade de trabalhar, participar de atividades sociais e de lazer e interferindo 

inclusive na relação conjugal. 

Com relação à situação conjugal, do total de entrevistados, 60% são casados 

ou moram junto com o parceiro (a) a pelo menos 13 meses, 8% são solteiros e 

nunca estiveram casados, 8% são viúvas e 24% são separados ou divorciados. Com 

relação a esse ultimo grupo, cerca de 89% dos casos se separaram após o 

nascimento do filho. Já em relação aos que estão casados ou moram junto com o 

parceiro, 41% acham que a relação conjugal ficou mais difícil depois que o filho 

nasceu ou acreditam que questões relacionadas ao filho dificultam de alguma forma 

a relação com o marido ou companheiro, dados que correspondem à literatura sobre 

o tema (TORRENS, 2006; MUGNO et al., 2007; SIFUENTES e BOSA, 2010). A 

Tabela 10 apresenta a porcentagem aproximada desses dados. 

 

 

Questão: Qual a sua situação conjugal? 

Casada Solteira Viúva Separada 

60% 8% 8% 24% 

Questão: A relação conjugal ficou 

mais difícil com a criança? 

SIM NÃO 

41% 59% 

 

Tabela 10 – Situação conjugal das mães de filhos com TEA. 

 

 

Do grupo total de sujeitos de pesquisa, aproximadamente 78% dos maridos, 

esposas ou companheiros (as) estão trabalhando e 22% estão desempregados. 

Desses que trabalham, por volta de 90% auxiliam direta ou indiretamente no cuidado 

cotidiano com a criança, conforme se observa nos seguintes relatos: “leva-o ao 
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médico e resolve burocracias...”, “fica com ele, ajuda na higiene...”, “cuidado geral 

em atividades domésticas”. Tais dados são apresentados na Tabela 11. 

 

 

Questão: Seu marido/companheiro (a) possui trabalho ou atividade 

remunerada? 

SIM NÃO 

78% 22% 

Questão: Seu marido/companheiro (a) auxilia no cuidado 

com a criança? 

SIM NÃO 

90% 10% 

 

Tabela 11 – Situação de trabalho dos maridos/esposa/companheiros (as) dos 

principais responsáveis da criança com TEA. 

 

 

Com relação à dificuldade em expor o filho em algum ambiente social, a 

Tabela 12 apresenta os resultados, sendo que aproximadamente 74% responderam 

que sim quando perguntados sobre esse tema, e no que se refere a esse grupo, 

93% responderam que essa dificuldade deve-se muito a falta de informação da 

sociedade sobre o que é o autismo/TEA, 86% responderam que se deve aos 

comportamentos inapropriados do seu filho (a) e 54% responderam sentir-se 

incomodada (o) por questões pessoais em expô-lo (a) socialmente. 

 

Questão: Você sente dificuldade em expor seu filho socialmente? 

NÃO SIM 
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26% 74% 

Questão: Você acredita que essa dificuldade na exposição 

se deve MUITO ao fato de que: 

(a) 

Existe falta de 

informação na 

sociedade 

sobre o 

autismo. 

(b) 

Seu filho tem 

comportamento 

inadequado num 

ambiente social. 

(c) 

Você se sente 

incomodada (o) 

em expô-lo 

socialmente. 

93% 86% 54% 

 

Tabela 12 – Dificuldades de exposição dos filhos com TEA. 

 

 

O fato é que, numa apreciação geral, o nascimento de um filho com TEA 

provoca alterações significativas no ambiente familiar e, como constatado, causa 

impacto nas atividades conjugais dos principais envolvidos diretamente com a 

criança, bem como em atividades fora do lar, seja em atividades sociais, como 

também no trabalho ou qualquer outra atividade remunerada que implique no 

cumprimento de horários e compromissos profissionais, dando origem a uma série 

de problemas que vão desde os mais simples, como atrasos no serviço e 

necessidade de realização de horas extras para manutenção da renda mensal, 

como também prejuízos mais graves, como constantes faltas ao trabalho. 

 

 

5.7 A RELIGIOSIDADE COMO UMA ESTRATÉGIA DE COPING 

 

 

A busca de estratégias em como lidar com uma situação de estresse a fim de 

adaptar-se a mesma é denominada como coping (ALTIERE, 2006). Profissionais da 
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saúde que identificam quais as principais formas de coping utilizadas pelas mães 

estarão mais aptos a orientar e acompanhar essas famílias (SCHMIDT, DELL'AGLIO 

e BOSA, 2007). 

O instrumento de pesquisa levantou algumas opções de estratégias de coping 

frente às dificuldades de se ter um filho com TEA, mecanismos que as mães ou 

principais responsáveis frequentemente empregam nos momentos de estresse com 

seus filhos. Estes envolvem desde diferentes de modos de agir e de reagir frente à 

situação de dificuldade, tais como, por exemplo, buscar distrair-se ou desviar o foco 

de atenção do filho, ignorando momentaneamente o comportamento inadequado, 

como até buscar por algum apoio social, proveniente de diversas fontes, tais como o 

apoio profissional e de serviços especializados, ou o apoio de amigos e familiares, 

ou ainda apoio espiritual, através da prática religiosa. 

Também foi questionada a frequência em que as estratégias de coping são 

utilizadas, em que a Tabela 13 aponta os resultados, os quais permitem observar 

que a busca pelo apoio religioso é uma estratégia de coping recorrente entre 

famílias com filhos com TEA e mais frequente do que comparado a outras fontes de 

apoio social, tais como a proveniente de serviços de saúde e ou de amigos e 

familiares. 

No que toca o aspecto do apoio religioso, o instrumento de coleta permitiu 

identificar que do total de sujeitos da pesquisa, aproximadamente 90% responderam 

que têm alguma religião. Destes 41% são evangélicos, 44% são católicos, 6% são 

espíritas e 9% são cristãos (mas não católicos). De todos os indivíduos religiosos, 

76% responderam que frequentam a missa, culto, ou alguma atividade religiosa 

entre uma a das vezes por semana e os demais responderam que apesar de ter 

uma religião, frequentam no máximo uma vez por mês. Esse dado revela justamente 

que a atividade religiosa é presente nesta população. 

Os dados coletados indicam, inclusive, que 59% das famílias associam a 

atividade religiosa à condição clínica de seu filho, conforme se observa na Tabela 

14. Com relação a esse grupo, 100% dos sujeitos de pesquisa afirmaram que a 

atividade religiosa ajudou de alguma forma na relação com o filho, os relatos indicam 

como: “me ajudou para ter mais paciência e paz”, “é bom por ter alguém para 

compartilhar as dificuldades”, “ajudou na relação com ela e para o meu 

entendimento, a minha aceitação”, “melhorou muito, comecei a aceitar meu filho e o 
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pai também”, “tenho o apoio dos irmãos da igreja, a palavra da bíblia ajuda agente 

entender as coisas”. 

 

 

Questão: Quando você está 

passando por alguma situação de 

estresse com seu filho, você: 

FREQUENTEMENTE ÀS VEZES NUNCA 

Busca distrair-se de alguma forma 40% 25% 35% 

Busca apoio espiritual/religioso 55% 24% 21% 

Busca apoio profissional ou de 

serviços de saúde 

40% 30% 30% 

Busca apoio de amigos e/ou 

familiares 

19% 40% 41% 

Busca solucionar o problema no 

momento em que ele acontece 

65% 24% 11% 

Busca agradar seu filho 73% 16% 11% 

Se sente culpada (o) 19% 38% 43% 

 

Tabela 13 – Frequência das estratégias de coping utilizadas pelos sujeitos de 

pesquisa. 

 

 

Para Schmidt, Dell'aglio e Bosa (2007) a adesão ou intensificação às crenças 

religiosas é uma frequente estratégia de coping utilizada por mães que buscam 

adaptar e ressignificar os problemas relacionados ao filho com autismo. Segundo os 

autores, essa estratégia adicionada ao suporte de profissionais da saúde e 

instituições de apoio, pode ser eficiente. Gray (2002), no entanto, afirma que o apoio 

religioso não tem como ser avaliado objetivamente como uma estratégia eficiente ou 

não, pois depende de que maneira cada família utiliza esse recurso. 
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Questão: Sua atividade religiosa está relacionada com a condição clínica 

de seu filho? 

NÃO SIM 

41% 59% 

Questão Você acha que isso de alguma forma ajudou 

na sua relação com seu filho? 

NÃO SIM 

0% 100% 

 

Tabela 14 – Influência da religiosidade das mães ou principais responsáveis 

no relacionamento com seu filho com TEA. 

 

 

Segundo Altiere (2006), estudos demonstram que mães que se sentem 

comprometidas a um conjunto de valores, tais como valores filosóficos e/ou 

religiosos, têm menos sintomas de depressão do que mães que não possuem esse 

mesmo comprometimento. Para Gray (2002) famílias com filhos autistas são mais 

propensas a se vincularem em atividades religiosas do que famílias que não tem 

filhos autistas, sendo que essa adesão pode ser uma estratégia positiva para o 

enfrentamento da situação. 

Os dados indicam que a busca por apoio religioso é uma estratégia de coping 

recorrente, assim como se destaca o fato de que 59% dos sujeitos de pesquisa que 

são religiosos, associarem a atividade religiosa ao fato do filho ter TEA. Os 

resultados, sem dúvida, condizem com a literatura levantada, porém questões 

relacionadas à eficácia, causas ou implicações do uso dessa estratégia precisariam, 

contudo, de avaliações mais específicas sobre esse tema. 

Vale ainda ressaltar que os relatos inferem que o apoio religioso pode 

influenciar positivamente no bem estar emocional das mães ou principais 

responsáveis do filho com TEA, ainda mais se tratando de famílias carentes sob o 
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aspecto do apoio social. Entretanto o apoio através da prática religiosa não deveria 

ser substitutivo em relação ao apoio proveniente de profissionais e serviços da 

saúde, mas sim complementares, por serem proveniente de naturezas 

completamente distintas. 

 

 

5.8 OS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

 

Na trajetória em busca de diagnóstico e de tratamento, a família com parcos 

recursos financeiros procura invariavelmente um serviço gratuito de saúde que 

possa não só lhe esclarecer sobre o comportamento atípico de seu filho, como 

também lhe prestar atendimento em outros aspectos relacionados ao cotidiano e 

que possam de certa forma minimizar as consequências de se ter no ambiente 

familiar um filho com TEA. Certamente, essas necessidades variam muito para cada 

família e dependem de como a mesma está estruturada. 

De modo geral, pode-se supor que uma família necessite de apoio para 

orientação de como tratar com a criança, como torná-la mais integrada ao ambiente 

familiar e como fazê-la participar mais das atividades sociais: estudo e brincadeiras 

com crianças de idade similar. Serviços que possam atender tais expectativas e 

esclarecer as limitações e capacidades próprias de cada caso, além de oferecer 

atendimento ambulatorial, tratamento por uma equipe multidisciplinar e oficinas para 

estímulo de convivência, certamente serão apreciados e valorizados por essas 

famílias. 

O instrumento permitiu identificar a distribuição dos indivíduos com TEA entre 

os principais serviços de saúde públicos e gratuitos do município de Barueri que 

atendem essa população. Observou-se que 26% dos sujeitos de pesquisa utilizam 

somente o CAPSi; 34% utilizam só a APAE e 11% utilizam de maneira única a 

SDPD. No entanto, muitos indivíduos utilizam mais de um serviço, nesse sentido 

identificou-se que 9% utilizam o CAPSI e a APAE simultaneamente; 5% utilizam o 

CAPSI e a SDPD; 10% utilizam a APAE e a SDPD e 5% frequentam apenas a rede 

municipal de ensino e não utilizam nenhum dos três serviços citados, conforme pode 

ser observado de forma ilustrativa no Gráfico 12. 
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Gráfico 12 – Distribuição percentual dos sujeitos de pesquisa pelos serviços 

de saúde do município de Barueri voltados para atendimento de crianças com TEA. 

 

 

O instrumento indica também que 38% do total de sujeitos de pesquisa 

utilizam algum outro serviço de saúde, além dos três citados, conforme pode ser 

observado na Tabela 15, sendo que em relação a esse grupo, 79% utilizam serviços 

públicos ou gratuitos, tais como profissionais dos postos de saúde ou da 

Universidade de São Paulo (USP) e apenas 11% utilizam serviços privados e pagos. 

Essa predominância em relação aos serviços públicos ou gratuitos pode ser 

compreendida como mais um indicador do nível socioeconômico das famílias que 

participaram dessa pesquisa, tendo em vista que em relação ao total de sujeitos de 

pesquisa apenas 8% utilizam serviços privados ou pagos. O Gráfico 13 apresenta os 

resultados sobre esse aspecto. 
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Questão: Além da APAE, CAPSi e ou SDPD, você utiliza algum outro 

serviço ou profissional da saúde para o tratamento do seu filho (a)? 

NÃO SIM 

62% 38% 

Públicos Privados 

79% 21% 

 

Tabela 15 – Predominância dos usos dos serviços de saúde públicos e 

gratuitos e privados ou pagos. 

 

 

No entanto, pela busca de tais atendimentos, principalmente em 

determinadas regiões mais carentes, pode-se pensar que irão surgir então uma série 

de dificuldades que essas famílias deverão superar para a inserção do seu filho num 

serviço especializado e gratuito de saúde. Segundo Souza (2004), famílias 

desamparadas pelos serviços públicos têm menos perspectivas de cuidar do filho e, 

portanto tendem a buscar se esquivar da realidade ou a se deprimir. Os resultados 

encontrados, no entanto, revelaram uma realidade diferente do esperado. 

 

 
 

Gráfico 13 – Frequência na utilização de serviços públicos e privados. 
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Quando questionados em relação às principais dificuldades para conseguir 

inserir o filho em um ou mais dos três serviços citados acima, 47% disseram ter tido 

problemas com fila de espera ou falta de vagas; 3% afirmaram falta de informação 

para o acesso ao serviço, 3% disseram que as principais dificuldades devem-se ao 

fato de morar muito longe e/ou ter problemas em relação ao transporte até o serviço 

de saúde, 3% por problemas burocráticos. No entanto, os dados apontaram que 

44% dos sujeitos de pesquisa consideram que não houveram dificuldades 

relevantes, tal resultado pode ser melhor visualizado no Gráfico 14. 

 

 
 

Gráfico 14 – Distribuição percentual dos sujeitos de pesquisa de acordo com 

as dificuldades encontradas pelas mães para a inserção de seus filhos em Serviços 

de Saúde. 

 

 

Esses dados indicam que apesar da maioria das mães ou principais 

responsáveis da criança com TEA afirmarem terem tido problemas relacionados à 

fila de espera ou falta de vagas, cerca de 40% dos participantes relatam não terem 

encontrado dificuldades relevantes para a inclusão do filho em um tratamento. 

O instrumento também permitiu investigar a questão de eventuais custos 

extras que as famílias possam despender relacionados ao tratamento do filho com 

TEA e que poderiam ser um empecilho para a utilização dos mesmos. Os resultados 

podem ser observados na Tabela 16. 
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Os dados coletados indicaram que apesar de que 74 % das famílias não 

possuírem plano de saúde privado, 82% consideram que os gastos adicionais para a 

utilização dos serviços de saúde para seu filho, tais como transporte, medicamentos, 

ou utilização de outros profissionais, não são relevantes. 

 

 

Questão: Seu filho tem plano de saúde privado? 

SIM NÃO 

26% 74% 

Questão: Quais os gastos adicionais para a utilização dos serviços 

públicos e gratuitos que você utiliza? 

(a) Não existem gastos adicionais 

relevantes: 

(b) Existem gastos adicionais 

relevantes: 

82% 18% 

 

Tabela 16 – Gastos familiares relacionados ao filho com TEA. 

 

 

Inclusive, os dados apontam que 50% dos sujeitos de pesquisa afirmaram 

que o peso no orçamento familiar com os custos relacionados ao tratamento para o 

filho (a) com TEA é baixo ou irrelevante, sendo que 34% disseram que é médio e 

16% disseram que é alto, dado que pode ser mais bem visualizado pelo Gráfico 15. 
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Gráfico 15 – Frequência quanto ao peso no orçamento familiar com os custos 

relacionados ao tratamento nos serviços de saúde. 

 

 

No que se refere ao grau de satisfação na utilização dos serviços de saúde, a 

pesquisa revela que 53% das mães ou principais responsáveis disseram sentir-se 

completamente satisfeitas, 20% satisfeitas, 22% razoavelmente satisfeitas e 5% 

disseram que estão pouco ou nada satisfeitos, conforme pode ser observado no 

Gráfico 16. 

 

 

 
 

Gráfico 16 – Frequência do grau de satisfação das famílias em relação aos 

serviços de saúde. 
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Os resultados, portanto, revelam que aproximadamente 73% de todos os 

sujeitos de pesquisa estão satisfeitos ou completamente satisfeitos com os serviços 

utilizados. 

O instrumento também permitiu, ainda, averiguar quais as melhoras que 

foram percebidas na criança que para os familiares estivessem relacionadas com a 

utilização do (s) serviço (s). O Gráfico 17 demonstra a frequência e a intensidade 

nos aspectos envolvendo melhorias no comportamento, no relacionamento familiar, 

no bem estar emocional do responsável pela criança, no ambiente escolar, ou em 

outras possibilidades sugeridas pelos próprios entrevistados. 

 

 

 
 

Gráfico 17 – Melhorias no comportamento do filho em função do uso dos 

serviços de saúde. 

 

 

Observa-se que as principais melhorias estão no aspecto do comportamento 

da criança e no bem estar emocional das próprias mães ou responsáveis, conforme 

o seguinte relato exemplifica: “A APAE é melhor para mim enquanto mãe do que 

para minha filha, pois ela não tem muito mais o que desenvolver, mas eu tenho 

muito a aprender”. Também nota-se uma maior frequência de respostas referentes a 
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não terem percebido nenhuma melhora na escola que os respectivos filhos utilizam. 

Em relação à categoria “Outros”, os relatos indicam de modo geral aprimoramento 

em habilidades sociais, como por exemplo: “meu filho está brincando mais com 

outras crianças”; “aprendeu a não usar mais a fralda”; ou ainda “se comunica 

melhor”. 

Por fim os entrevistados tiveram a oportunidade de oferecer sugestões para a 

melhoria no tratamento, sendo que os resultados são apresentados na Tabela 17. 

Daqueles que o fizeram, nota-se que apesar da sugestão mais frequente estar 

associada ao fato de que se a criança pudesse ficar mais tempo na instituição seria 

mais interessante, uma boa parte sugere melhorias quanto à qualidade do serviço 

da mesma, seja melhorando as condições de infraestrutura das instalações, e 

principalmente aumentando o número e a capacitação profissional das pessoas para 

atendimento. Apesar da baixa frequência de sugestões, um resultado que obteve 

destaque foi o de que dos nove indivíduos que responderam “Outros”, oito 

responderam necessidade de mais práticas esportivas. 

 

 

SUGESTÕES FREQUENCIA (%) 

 Ficar mais tempo no serviço 21,2 

 Inclusão de outros profissionais 18,2 

 Profissionais mais capacitados 18,2 

 Aprimoramento na infraestrutura 9,1 

 Inclusão de outros tipos de tratamentos 3,0 

 Melhor transporte 3,0 

 Orientação ou acompanhamento para pais 0 

 Outros 27,3 

 

Tabela 17 – Frequência de sugestões para a melhoria no tratamento da 

criança com TEA. 
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Montes, Halterman e Magyar (2009), em um estudo realizado nos Estados 

Unidos, compararam o grau de satisfação e o acesso à escola e serviços de saúde 

entre famílias com filhos com TEA e famílias com filhos com outras necessidades 

especiais. Foram avaliados pais de 40256 crianças com necessidades especiais, de 

zero a dezessete anos, dentre elas 2123 com TEA, entre os anos de 2005 a 2006. 

Os resultados indicaram que pais com filhos com TEA tiveram 3,39 vezes maior 

probabilidade de encontrar empecilhos para a obtenção de serviços apropriados e 

2,65 vezes mais chance estarem insatisfeitos com os serviços utilizados que pais 

com filhos com outras necessidades especiais. Pais com filho com TEA também 

reportaram a necessidade de aprimoramento na educação, cuidados vinculados à 

saúde física e emocional e tratamento fonoaudiológico, o que, segundo os autores, 

corresponde a resultados de pesquisas anteriores também na área de serviços de 

saúde e educação para essa população. 

No entanto, não seria possível promover uma analogia entre esse trabalho 

com o da presente pesquisa em face de que os autores compararam pais com filhos 

com TEA com pais com filhos com outras necessidades especiais, enquanto que 

nessa pesquisa não houve um grupo controle para comparação. Além disso, em 

razão da divergência do contexto social entre Estados Unidos e Brasil, pode-se 

supor que de acordo com as características socioeconômicas dos sujeitos de 

pesquisa, somadas ao desamparo de outras fontes de apoio social, a existência de 

instituições de apoio, tais como a APAE, o CAPSi e a SDPD, muitas vezes resumem 

toda a continência de amparo que essas famílias possuem. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Apesar do aumento da produção científica nos últimos dois anos, ainda há 

pouca pesquisa nacional que vise contribuir com assuntos pertinentes ao sistema 

público de saúde para indivíduos com TEA (PAULA et al., 2011). Investimentos em 

pesquisas sob essa perspectiva são essenciais para o desenvolvimento de diretrizes 

de informação ao SUS, orientando políticas públicas sobre a magnitude da 

problemática em relação ao TEA. 

O presente estudo revela que mesmo com todo o avanço científico na 

caracterização dos sinais e sintomas componentes do TEA, descritos 

fundamentalmente no DSM-IV e o CID-10, ainda há uma grande lacuna na 

apropriação de tal saber, assim como sua consequente aplicação, por parte de 

profissionais da saúde pública, apesar de toda a evolução quanto à disponibilidade 

de serviços públicos e gratuitos para o tratamento dessa população. 

A família que parte em busca de esclarecimentos a respeito dos 

comportamentos atípicos do filho, ainda que desprovida de razoáveis recursos 

financeiros, está disposta a tomar providências conjuntamente aos profissionais e 

serviços especializados. Para tanto, se inicia uma jornada através do atual sistema 

de saúde nacional repleta de uma série de desafios, os quais invariavelmente 

podem repercutir tanto no prognóstico do filho, bem como em aspectos do próprio 

bem estar emocional das famílias. 

O presente estudo visou, sobretudo, desenvolver um questionário e aplicação 

de um pré-teste para o mapeamento da trajetória de pais com filhos com TEA na 

busca de diagnóstico e tratamento em serviços de saúde no município de Barueri do 

Estado de São Paulo. Esse objetivo, por sua vez, ajudou a impulsionar uma 

metodologia coletiva para o desenvolvimento de uma casuística que tem sido 

utilizada em diversas pesquisas relacionadas ao TEA, além da presente. 

Vale destacar que de acordo com objetivo geral proposto, foi possível criar um 

instrumento de pesquisa que passou por diversos aprimoramentos, envolvendo em 

sua confecção a participação de uma equipe multidisciplinar. Visando delimitar que 

tópicos fundamentais deveriam ser abordados para análises mais específicas dos 

componentes dessa trajetória, o instrumento de coleta de dados resultou em uma 

importante ferramenta investigativa, composto por oito categorias que mapeiam os 
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diversos aspectos relacionados ao tema central. A versão final desse instrumento foi 

aplicada em 38 famílias, compondo de um estudo piloto, em que se averiguou sua 

fácil e compreensível aplicabilidade. A duração média para aplicação é de uma hora 

e por ser um questionário extenso e abrangente requer treinamento e familiarização 

prévia, no entanto não requer conhecimento técnico ou específico.  

A existência de um grupo de pesquisadores da UPM, vinculado à órgãos 

públicos do município de Barueri, é sem dúvida um reflexo de uma visão mais ampla 

do atual modelo universitário, que além de se preocupar com uma formação de 

qualidade aos seus alunos, preconiza atividades de produção científica. O 

instrumento de coleta de dados apresentado nesse trabalho é, pois, um exemplo 

desse contexto atual: retrata a pesquisa, o trabalho em equipe composto por 

profissionais de diversas especialidades, a parceria da universidade com instituições 

públicas e por isso permite um retorno positivo à sociedade na medida em que 

auxilia na melhoria de políticas públicas relacionadas à qualidade de vida da pessoa 

com TEA e sua família. 

Dentro dessa abordagem mais ampla, os dados coletados na presente 

pesquisa permitiram observar que tipos de análises poderiam ser feitas e resultaram 

no levantamento de dados significativos sobre aspectos da saúde pública assim 

como sobre o perfil do nível educacional e socioeconômico da população que usufrui 

desses serviços no contexto de uma típica cidade industrial da região sudeste do 

Brasil.  

Baseando-se no critério de classificação econômica da Associação Brasileiras 

de Empresas de Pesquisa (ABEP), que associa os aspectos econômicos com o grau 

de escolaridade para a identificação da classe econômica a qual a família pertence, 

observou-se que 89% das famílias situam-se entre as classes D e C. A importância 

de se identificar o perfil educacional e socioeconômico dos sujeitos de pesquisa 

reside também em assegurar a homogeneidade da amostra: famílias que 

compartilham de características comuns e invariavelmente traçam trajetórias 

semelhantes pelo sistema de saúde pública. 

De acordo com os objetivos específicos traçados nessa pesquisa, observou-

se que: 

1) No que se refere aos aspectos relacionados ao tempo transcorrido para a 

obtenção de um diagnóstico final, os dados indicam que a decisão de se buscar por 

um auxílio especializado não é, de modo geral, tardia, por parte dos principais 
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responsáveis da criança com TEA. Em 68% dos casos, os familiares já levavam o 

filho a um profissional da saúde antes ou em época simultânea a percepção dos 

primeiros sinais atípicos e 45% das crianças com TEA estavam na faixa etária de até 

seis meses quando do primeiro contato profissional. 

No entanto, analisando o intervalo de tempo transcorrido desde a 

identificação dos primeiros sintomas até a definição diagnóstica de TEA, observou-

se que aproximadamente 90% dos familiares tardam mais de um ano para saber o 

diagnóstico de seu filho, 58% mais do que dois anos e 47% mais do que três anos. 

Já sob a perspectiva do intervalo de tempo entre o início da participação profissional 

até a identificação do diagnóstico, os dados indicam que cerca de 89% dos 

familiares tardam mais de um ano após a passagem pelo primeiro profissional da 

saúde para a confirmação diagnóstica, 73% tardam mais do que dois anos e 55% 

tardam mais do que três anos. 

2) No que diz respeito às principais dificuldades para conseguir inserir o filho 

num tratamento, 47% afirmaram terem tido problemas com fila de espera ou falta de 

vagas, no entanto, 44% consideram que não existiram dificuldades relevantes, dado 

que corresponde ao fato de que 82% consideram como irrelevantes os gastos 

adicionais para a utilização dos serviços e 50% indicarem que o peso no orçamento 

familiar com os custos relacionados ao tratamento para o filho é baixo. Os resultados 

indicam que aproximadamente 73% de todos os sujeitos de pesquisa estão 

satisfeitos ou completamente satisfeitos com os serviços utilizados, que por sua vez 

condiz com a baixa frequência de sugestões para o aprimoramento dos serviços 

utilizados, exceto por um resultado que obteve destaque que foi o da necessidade 

de mais práticas esportivas. 

3) Em relação aos profissionais da saúde envolvidos nessa trajetória, 

observou-se que os familiares foram atendidos por uma média de cinco especialistas 

até obtenção do diagnóstico final, podendo ter passado por diversas consultas com 

cada um deles. Os dados indicam, inclusive, que 50% dos sujeitos de pesquisa 

passaram por cinco ou mais profissionais da saúde até a definição diagnóstica, 

resultados que refletem justamente a dificuldade em encontrar um profissional da 

saúde que esteja preparado para orientar corretamente a família, culminando em 

uma peregrinação por diversos profissionais.  

O instrumento também permitiu identificar a atuação do primeiro profissional 

de saúde a levantar a suspeita diagnóstica de TEA, isto é, a primeira vez em que os 
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familiares receberam uma orientação que condiz com a real condição clínica do filho. 

Observou-se que em 40% dos casos foi o neurologista a propor a possibilidade 

diagnóstica de TEA, em 24% dos casos foi o psiquiatra, em 10% o psicólogo, em 

18% outras profissões somadas, tais como fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e 

assistente social e por fim, em apenas 8% dos casos foram os pediatras. 

A identificação dessas especialidades pode ser uma informação relevante em 

políticas de formação e especialização de profissionais da área médica, uma vez 

que os resultados indicam a necessidade de estabelecimento de programas de 

capacitação sobre a detecção do TEA e a atualização científica no assunto. 

4) O instrumento também permitiu averiguar a concepção das famílias a 

respeito do que é o TEA e associar o papel profissional na transmissão do 

conhecimento sobre as características desse transtorno do desenvolvimento. Os 

resultados revelam que aproximadamente 40% do total de sujeitos de pesquisa não 

se consideram bem informados sobre o que é o autismo/TEA, apesar de haver um 

equilíbrio na frequência entre os que consideram terem recebido informações 

adequadas por parte dos profissionais que fecharam o diagnóstico de TEA, 47%; e 

aqueles que não consideram que foram bem informados, 53%.  

5) Em detrimento ao desgaste emocional que a família se submete nessa 

trajetória, somado ao impacto no âmbito familiar de se ter um filho com TEA e 

levando-se em conta um contexto sociocultural que muitas vezes não fomenta 

atitudes inclusivas à pessoa com deficiência, as famílias, e especialmente as mães, 

podem estar sujeitas a um isolamento social. Do total de sujeitos de pesquisa, 

aproximadamente 66% se sentem isolados socialmente depois que tiveram o filho 

com TEA. Diversos aspectos podem estar associados ao isolamento social: deixar o 

emprego para cuidar do filho, a inviabilidade de participação em qualquer atividade 

social em decorrência da demanda de atenção que o mesmo exige, problemas 

conjugais relacionados ao filho com TEA e a dificuldade de exposição do filho em 

ambientes públicos, são alguns exemplos. 

Os resultados apontam que 68% dos sujeitos de pesquisa não realizam 

qualquer tipo de atividade que represente um ganho financeiro, sendo que em 

relação a esse grupo, 96% indicam que o fato de não estar trabalhando está 

relacionado a ter que cuidar do filho com TEA e 85% acham que não seria possível 

trabalhar e/ou exercer quaisquer outras atividades tendo em vista as 

responsabilidades com o filho. Por outro lado, dos 32% que estão empregados ou 
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são autônomos, aproximadamente 58% responderam que se sentem 

sobrecarregados de trabalhar e cuidar do filho ao mesmo tempo, sendo que para 

esse grupo, aproximadamente 86% afirmaram isso acontece especificamente por 

causa das necessidades especiais do filho com TEA. A respeito da situação 

conjugal, de todas as mães ou principais responsáveis que são separados, 

aproximadamente 89% se separaram após o nascimento do filho. Além disso, 74% 

do total de sujeitos de pesquisa afirmaram terem dificuldades em expor o filho em 

algum ambiente social, seja esse na rua, na escola, entre amigos ou familiares. Vale 

ainda observar que 88% dos entrevistados não participam de nenhuma atividade 

social ou de lazer, fatores todos que explicam o isolamento social após o nascimento 

do filho com TEA. 

6) O instrumento também permitiu identificar quais e com qual frequência as 

estratégias de coping são utilizadas pelas famílias para enfrentar situações de 

adversidade em relação ao filho. Os resultados destacam que a busca por apoio 

religioso e/ou espiritual, 55%, é mais frequente do que comparado a outras fontes de 

apoio social, tais como a proveniente de serviços de saúde, 40% e ou de amigos e 

familiares,19%. Constatou-se que 90% dos sujeitos de pesquisa são religiosos, 

sendo que desses, 59% associam a prática religiosa à condição clínica de seu filho. 

Com relação especificamente a esse grupo, todos afirmaram que esse tipo de apoio 

ajudou de alguma forma na relação e na aceitação do filho, ou simplesmente por se 

sentirem fortalecidos para enfrentar os desafios relacionados ao mesmo. Levando-

se em conta o desamparo social a que essas famílias estão sujeitas e analisando 

sob a perspectiva do nível educacional e socioeconômico das mesmas, o grau de 

acesso a profissionais e serviços mais qualificados indubitavelmente é mais restrito, 

tornando-se compreensível à recorrência dessa estratégia de enfrentamento como 

uma alternativa fonte de apoio social frente às dificuldades de se ter um filho com 

TEA. 

Por fim vale destacar algumas limitações presentes nos resultados desse 

estudo, como o fato de estar embasado em uma amostra pequena e não aleatória, 

não permitindo realizar análises de associação. Além disso existe a necessidade de 

uma análise qualitativa mais aprofundada das questões semi-estruturadas.  

Uma vez tendo-se demonstrado a aplicabilidade do instrumento de coleta 

quanto à amplitude de análises relacionadas às trajetórias dessas famílias em busca 

de diagnóstico e tratamento, a continuidade dos mutirões e o consequente aumento 
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da casuística desenvolvida pela equipe da UPM, permitirão novas aplicações do 

instrumento que tragam dados de uma amostra de maior representatividade e com 

isso, melhor relevância estatística. Essa pesquisa, portanto, não pretende ter um fim 

em si mesma, mas possibilitar que futuras investigações relacionadas tanto ao tema 

central como a outros circundantes sejam propostas, com o intuito de levantar dados 

sobre o atual sistema nacional de saúde pública no âmbito do atendimento ao TEA. 
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8 ANEXOS 

 

 

8.1 TERMOS DE CONSENTIMENTO 

 

8.1.1 Termo de consentimento livre e esclarecido – Instituição 

 

8.1.2 Termo de consentimento livre e esclarecido – Pais ou 

responsáveis pelo sujeito de pesquisa  

 

 

8.2 QUESTIONÁRIO SOBRE A TRAJETÓRIA DA FAMÍLIA COM UMA 

CRIANÇA COM TEA 

 

 

8.3  FICHA DE INSCRIÇÃO, ABC, ASQ 

 

 

8.4 TABELAS DA ABEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

DECANATO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO, COORDENADORIA DE PESQUISA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
PAIS ou RESPONSÁVEIS pelo Sujeito de Pesquisa 

 
Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “Mapeamento da história 

pregressa de pais com filhos com Transtorno do Espectro Autista na busca de diagnóstico e 
tratamento no município de Barueri em São Paulo.” Para tanto, a metodologia adotada terá 
caráter quanti-qualitativo, do tipo descritivo e exploratório. A parte quantitativa será feita através 
do questionário e a parte qualitativa será realizada através de perguntas complementares semi-
estruturadas. Ressalta-se a importância deste trabalho por acreditar que um estudo que vise o 
conhecimento sobre o percurso familiar de filhos com Transtorno do Espectro Autista poderá 
auxiliar na melhoria de serviços prestados à essa população. 

Informo que, os dados coletados serão utilizados na dissertação de Mestrado de 
Rodrigo Romano de Araujo, aluno do Programa de Mestrado em Distúrbios do 
Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para tal, solicitamos sua 
autorização para a aplicação de nosso instrumento de coleta de dados; o material e o contato 
interpessoal não oferecerão riscos de qualquer ordem aos colaboradores e à instituição. Os 
indivíduos não serão obrigados a participar da pesquisa, podendo desistir a qualquer momento. 
Qualquer dúvida que existir agora ou no decorrer do processo poderá ser livremente 
esclarecida, bastando entrar em contato através do telefone abaixo mencionado. 

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da 
pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - Mezanino. 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 
 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram 
esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e 
que, a qualquer momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e 
de retirar a permissão para participar da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

Nome do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa:        

Assinatura do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa:        

 

Declaro que expliquei ao Responsável pelo Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem 
realizados neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da 
pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas 
apresentadas. 
 
São Paulo,   de    de    . 

 

_____________________________                  ______________________________ 
    Rodrigo Romano de Araujo   Profª Drª Maria Eloísa Famá D’Antino 
     Pesquisador Responsável           Orientadora 
     romanoaraujo@hotmail.com    dantino@mackenzie.br 
            Tel.: 92258782        Tel.: 2114-8707 
 

mailto:romanoaraujo@hotmail.com
mailto:dantino@mackenzie.br


UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

DECANATO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO, COORDENADORIA DE PESQUISA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - INSTITUIÇÃO  
 

Gostaríamos de convidar a sua Instituição a participar do projeto de pesquisa 
“Mapeamento da história pregressa de pais com filhos com Transtorno do Espectro Autista na 
busca de diagnóstico e tratamento no município de Barueri em São Paulo.” Para tanto, a 
metodologia adotada terá caráter quanti-qualitativo, do tipo descritivo e exploratório. A parte 
quantitativa será feita através de questionário e a parte qualitativa será realizada através de 
perguntas complementares semi-estruturadas. Ressalta-se a importância deste trabalho por 
acreditar que um estudo que vise o conhecimento sobre o percurso familiar de filhos com 
Transtorno do Espectro Autista poderá auxiliar na melhoria de serviços prestados à essa 
população. 

Informo que, os dados coletados serão utilizados na dissertação de Mestrado de 
Rodrigo Romano de Araujo, aluno do Programa de Mestrado em Distúrbios do 
Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para tal, solicitamos sua 
autorização para a aplicação de nosso instrumento de coleta de dados; o material e o contato 
interpessoal não oferecerão riscos de qualquer ordem aos colaboradores e à Instituição. Os 
indivíduos não serão obrigados a participar da pesquisa, podendo desistir a qualquer momento. 
Qualquer dúvida que existir agora ou no decorrer do processo poderá ser livremente 
esclarecida, bastando entrar em contato através do telefone abaixo mencionado. 

Caso a Instituição tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da 
pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - Mezanino. 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 
 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram 
esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação da Instituição e 
dos Sujeitos de Pesquisa é voluntária, e que, a qualquer momento ambos tem o direito de obter 
outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão para participar da mesma, 
sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

Nome do Representante Legal da Instituição:         

Assinatura do Representante Legal da Instituição:        

 

Declaro que expliquei ao Representante pela Instituição os procedimentos a serem realizados 
neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem 
qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 
 
São Paulo,   de    de    . 

 

_____________________________                  ______________________________ 
    Rodrigo Romano de Araujo   Profª Drª Maria Eloísa Famá D’Antino 
     Pesquisador Responsável           Orientadora 
     romanoaraujo@hotmail.com    dantino@mackenzie.br 
            Tel.: 92258782        Tel.: 2114-8707 
 

mailto:romanoaraujo@hotmail.com
mailto:dantino@mackenzie.br


IDENTIFICAÇÃO: DATA:

Serviço que utiliza:   
CAPSi
 APAE
SDPD
Somente escola pública regular

Nome completo da criança com TEA:

Entrevistador: 

A. Com relação ao entrevistado:

A1. Qual seu nome: 

A2. Qual sua idade?

A3. Qual sua relação com <CRIANÇA> ?
1 mãe. A3a  A.(o) <CRIANÇA> é seu filho (a) de sangue? 

1. Sim

2 pai
3 tia(o)
4 irmã(ão)
5 avó(ô)
6 Outros (descreva) 

A3b. A.(o) <CRIANÇA> nasceu de baixo peso? (considerar menos de 2500g abaixo do peso )
2. Não
1. Sim, A3ba. Quantas gramas? 

gramas

A3c. A.(o) <CRIANÇA> nasceu: (ler as opções)
1 prematuro A3ca. semanas
2 a termo

A3d. A.(o) <CRIANÇA> costuma explorar os objetos de forma estranha, como cheirando, lambendo ou olhando de forma exagerada?
2. Não
1. Sim, descreva: 

A3e. A.(o) <CRIANÇA> reage de modo exagerado ou tem pouca reação frente a sons ou outros estímulos sensoriais?
2. Não
1. Sim, descreva: 

A4. Qual a sua escolaridade? Até que série estudou (séries completas)? (Se não tiver completado nenhuma série, codifique 00)
anos

A5. Qual o sexo de <CRIANÇA>?
1 feminino
2 masculino

A6. Qual a idade de <CRIANÇA>?
anos completos

A7. Quantas pessoas moram na sua casa atualmente? (incluindo <CRIANÇA>)
adultos (maiores ou igual a 18 anos) e
crianças (menores de 18 anos).

A8. Qual é a renda mensal em média de todos juntos? 
1 menos de um salário mínimo
2 entre um e dois salários mínimos
3 entre três e cinco salários mínimos
4 mais que cinco salários mínimos

A9. Você está trabalhando ou exercendo qualquer atividade remunerada? 
2. Não  (ir para A10) 
1. Sim  (pular para A11.) 

2. Não, Descreva o que aconteceu com a mãe de sangue e porque você é a principal responsável por <CRIANÇA>:

QUESTIONÁRIO SOBRE A TRAJETÓRIA DA FAMÍLIA COM UMA CRIANÇA COM TEA.
(entrevista à mãe ou principal responsável pela criança, banco de dados: SPSS )



A10. Se desempregada ou afastada : 

A10.1.
(mm/aa)  

(meses/anos)  

A10.2. Você era assalariada ou recebia por dia/por trabalho? (NÃO LEIA A LISTA - RESPOSTA ESPONTÂNEA)
1 Assalariado

A10.2.a. com registro
sem registro

2 Free lancer/bico/autônomo/trabalha por conta (sem curso superior)
3 Profissional liberal (com curso superior)
4 Aposentado/Pensionista
5 Outros, descreva: 

A10.3. Qual foi a sua última profissão e que cargo tinha?

A10.4. Qual era seu salário (médio) mensal?
1 menos de um salário mínimo
2 entre um e dois salários mínimos
3 entre dois e três salários mínimos
4 entre três e cinco salários mínimos
5 mais que cinco salários mínimos

A10.5. Você recebe algum benefício atualmente, (seguro desemprego, etc.)?
2. Não 
1. Sim       
A10.5.a. Descreva qual (is) o (s ) benefício (s) e o valor:

A10.6. O fato de não estar trabalhando está relacionado a ter que cuidar de <CRIANÇA>?
2. Não 
1. Sim       

A10.7. Você acha que seria possível trabalhar e/ou exercer quaisquer outras atividades, tendo em vista que você tem que cuidar de <CRIANÇA>? 
2. Não 
1. Sim       

A10.8. Além da questão financeira, você considera que ter um trabalho ou atividade remunerada é positivo para a sua relação com <CRIANÇA>?
2. Não 
1. Sim       

(PULAR PARA PERGUNTA A12)

A11. Se empregada (o) ou autônoma (o) : 

A11.1. Você é assalariada ou recebe por dia/por trabalho? (NÃO LEIA A LISTA - RESPOSTA ESPONTÂNEA)
1 Assalariado

A11.1.a. com registro
sem registro

2 Free lancer/bico/autônomo/trabalha por conta (sem curso superior)
3 Profissional liberal (com curso superior)
4 Aposentado
5 Outros, descreva: 

A11.2.  Qual é a sua profissão e que cargo exerce? 

A11.3. Quantas horas você trabalha, em média, por semana?

A11.4. Qual é o seu salário mensal em média? 
1 menos de um salário mínimo
2 entre um e dois salários mínimos
3 entre dois e três salários mínimos
4 entre três e cinco salários mínimos
5 mais que cinco salários mínimos

Qual foi o último mês e ano que você trabalhou?

< ao final da entrevista: calcular quanto tempo:



A11.5. Você já faltou ao trabalho por problemas relacionados à <CRIANÇA>?
2. Não 
1. Sim. Quantas vezes nos últimos 6 meses:

vezes

A11.6. Você já chegou atrasada (o), por problemas relacionados à <CRIANÇA>?
2. Não 
1. Sim. Quantas vezes nos últimos 6 meses:

vezes

A11.7. Você já teve que aumentar o número de horas de trabalho para auxiliar nos gastos com <CRIANÇA>?                                                                                  
2. Não 
1. Sim 

A11.8. Você já teve que arrumar outro emprego ou qualquer atividade remunerada para auxiliar nos gastos com <CRIANÇA>?
2. Não 
1. Sim

A11.9. Sente-se sobrecarregada de trabalhar e cuidar de <CRIANÇA> ao mesmo tempo?
2. Não 
1. Sim. (caso tenha mais filhos)  A11.9a. Isso acontece especificamente por causa das necessidades especiais de <CRIANÇA>

2. Não 
1. Sim

A11.10. Você pode contar com o apoio do seu chefe ou colegas do trabalho, quando precisa?
2. Não 
1. Sim

A11.11. Além da questão financeira, você considera que ter um trabalho ou atividade remunerada é positivo para a sua relação com <CRIANÇA>?                              
2. Não 
1. Sim

A12. <CRIANÇA> recebe algum benefício do governo por causa da sua condição clínica? 
2. Não 

A12a. Há quanto tempo recebe o benefício:
meses/anos 

A13. Você e/ou sua família recebe algum [outro] benefício do governo?
2. Não 
1. Sim A13a. Qual?

Bolsa Família, -R$                                        
Bolsa Escola -R$                                        
Outro: Qual (is) e o valor de cada:

(Calcular o valor mensal total desse(s) benefício(s) -R$                                        

A14. Você tem na sua casa:

1 2 3 4 ou +

0 1 2 3 4

0 1 2 3 4

0 4 5 6 7

0 4 7 9 9

0 3 4 4 4

0 2 2 2 2

0 2 2 2 2

0 4 4 4 4

0 2 2 2 2

B. Com relação ao pai/mãe de <CRIANÇA>:

B1. Qual é a sua situação conjugal (últimos 12 meses)? 
1 casada ou com parceiro morando junto (a pelo menos 13 meses, marido residente ou não) 
2 solteira, nunca esteve casada 
3 viúva, B1a: O pai/mãe deixou alguma pensão que auxilia-se nos gastos com <CRIANÇA>?

2. Não
1. Sim, Valor aproximado: R$

4 separada ou divorciada (a no mínimo 06 meses)

Videocassete e/ou DVD

Geladeira

Freezer (aparelho independente ou 
parte da geladeira duplex)

SOMA DE PONTOS

Televisão em cores

Rádio (qualquer aparelho no 
domicílio, exceto rádio do carro)
Banheiro (com vaso sanitário e 
privativo do domicílio)

Automóvel (sem uso profissional)

Empregada mensalista

Máquina de lavar (excluir tanquinho)

1. Sim, que tipo e valor? 

ENTREVISTADOR: PREENCHER COM O QUE A PESSOA POSSUI EM CASA (CONSIDERAR ITENS QUEBRADOS HÁ MENOS DE 6 MESES); CONSIDERAR A 
QUANTIDADE DE ITENS DA PRIMEIRA LINHA DO QUADRO – EM NEGRITO

(ABEP) Não Tem Tem



B2. Quem é o principal provedor financeiro/chefe de famíla? ( se for o respondente pular para B4.):

B3. Qual o salário do principal provedor? 
1 menos de um salário mínimo
2 entre um e dois salários mínimos
3 entre dois e três salários mínimos
4 entre três e cinco salários mínimos
5 mais que cinco salários mínimos

B3.a. Qual a profissão e que cargo exerce?

(SE CASADA (O) OU COM PARCEIRO (A) MORANDO JUNTO, RESPONDER ABAIXO, SE SOLTEIRA (O) OU SEPARADA (O), IR PARA B13.)

B4. Qual o primeiro nome do seu marido/companheiro?

B5. Qual a idade do seu M/C:
anos completos

B6. Até que série ele(a) estudou (séries completas )? (Se não tiver completado nenhuma série, codifique 00)
anos (NÃO SEI codifique 99)

B7. Há quanto tempo moram/moraram juntos?  (SE MENOS QUE UM ANO, CODIFIQUE 00)
anos completos 

B8. Questões relacionadas à <CRIANÇA> dificultam de alguma forma sua relação com seu M/C?  
2. Não 
1. Sim

B9. O M/E/C está trabalhando atualmente (trabalho remunerado)?
2. Não. (ir para B10)
1. Sim.  (ir para B11)

B10. Se desempregado (a) ou afastado (a):

B10.1. 
(mm/aa)

(meses)

B10.2. Ele (a) era assalariado ou recebia por dia/por trabalho? (NÃO LEIA A LISTA - RESPOSTA ESPONTÂNEA)
1 Assalariado

B10.2.a. com registro
sem registro

2 Free lancer/bico/autônomo/trabalha por conta (sem curso superior)
3 Profissional liberal (com curso superior)
4 Aposentado
5 Outros, descreva: 

B10.3. Qual era a sua profissão e que cargo exercia? 

B10.4. Qual era seu salário (médio) mensal?
1 menos de um salário mínimo
2 entre um e dois salários mínimos
3 entre dois e três salários mínimos
4 entre três e cinco salários mínimos
5 mais que cinco salários mínimos

B10.5. Ele (a) recebe algum benefício atualmente (seguro desemprego, etc.)?
2. Não 
1. Sim       
B10.5.a.Qual o valor mensal do benefício em reais?

B10.6. O fato dele (a) estar desempregado está relacionado a problemas com <CRIANÇA> ?
2. Não 
1. Sim       

(PULAR PARA B12)

-R$                                 

Qual foi o último mês e ano que ele (a) trabalhou?  

ao final da entrevista: calcular quanto tempo:



B11. Se empregado(a) ou autônomo(a) 

B11.1. Ele (a) é assalariado ou recebe por dia/por trabalho?  (NÃO LEIA A LISTA - RESPOSTA ESPONTÂNEA)
1 Assalariado

B11.1.a. com registro
sem registro

2 Free lancer/bico/autônomo/trabalha por conta (sem curso superior)
3 Profissional liberal (com curso superior)
4 Aposentado
5 Outros, descreva: 

B11.2. Quantas horas ele (a) trabalha, em média, por semana?
horas

B11.3. Qual é a sua profissão e que cargo ocupa? 

B11.4. Qual é o salário dele (a) mensal em média? (pular essa questão caso tenha respondido marido em B2.)
1 menos de um salário mínimo
2 entre um e dois salários mínimos
3 entre dois e três salários mínimos
4 entre três e cinco salários mínimos
5 mais que cinco salários mínimos

B11.5. Ele (a) já perdeu dias de trabalho por problemas relacionados à <CRIANÇA>?
2. Não 
1. Sim. Quantas vezes nos últimos 6 meses:

vezes

B11.6. Ele (a) já perdeu horas de trabalho por problemas relacionados à <CRIANÇA>?
2. Não 
1. Sim. Quantas vezes nos últimos 6 meses:

vezes

B11.7. Você acha que problemas relacionados à <CRIANÇA> afetam de alguma forma o trabalho de seu M/E/C?
2. Não 
1. Sim

B12. O seu M/C ajuda diretamente ou indiretamente no cuidado cotidiano de <CRIANÇA>? ( excluir ajuda financeira )
2. Não 
1. Sim: Descreva

(SE SOLTEIRA (O) OU SEPARADA (O), RESPONDER ABAIXO)

B13. O pai/mãe de <CRIANÇA> paga algum tipo de pensão ou contribui com os gastos gerais?
2. Não 
1. Sim

B14. Com que freqüência o pai/mãe biológico/de sangue se encontra com <CRIANÇA>?
1 pelo menos uma vez por semana  
2 a cada 15 dias     
3 1 vez por mês
4 menos de uma vez por mês 

77 não se aplica; Descreva: 

B15. Qual a escolaridade do pai/mãe biológico/de sangue de <CRIANÇA>? 
anos (séries completas ). (Se não tiver completado nenhuma série, codifique 00, Não Sei codifique 99)

(se respondeu ex-marido em B2, pular para B19  se for separada, ou seção C se solteira)

B16. O pai/mãe biológico/de sangue está trabalhando atualmente (trabalho remunerado)?
2. Não (ir para B19.)
1. Sim
B16a. Ele (a) é assalariado ou recebe por dia/por trabalho? 

1 Assalariado
B11.1.a. com registro

sem registro

2 Free lancer/bico/autônomo/trabalha por conta (sem curso superior)
3 Profissional liberal (com curso superior)
4 Aposentado
5 Outros, descreva: 

99 Não Sabe

B17. Qual a sua profissão e que cargo exerce? 

B18. Qual é o salário dele (a) mensal em média? 
1 menos de um salário mínimo
2 entre um e dois salários mínimos
3 entre dois e três salários mínimos
4 entre três e cinco salários mínimos
5 mais que cinco salários mínimos

xpto



B19. (APENAS SE FOR SEPARADA (O). Vocês se separaram após o nascimento de <CRIANÇA>?
2. Não (pular para C)
1. Sim.    
B19a. Você acha que a separação tem alguma relação com a condição clínica de <CRIANÇA>?

2. Não 
1. Sim, Descreva:

C. Com relação aos irmãos (ãs) de <CRIANÇA>:

C1. <CRIANÇA>, tem algum irmão ou irmã? 
2. Não (pular para D)
1. Sim.    

C2. Quantos irmãos (ãs)  <CRIANÇA> têm? (considerar meio-irmão se mencionado espontaneamente)
irmão(s) (se não tiver irmãos, codifique 00)
C2a. Sua(s) idade(s) são:

anos
anos
anos
anos

C3. Algum dele(s) tem atraso do desenvolvimento ou comportamentos parecidos com o irmão?
2. Não 
1. Sim: Descreva

C4. <CRIANÇA> usa mais os serviços de saúde que os seus irmãos?
2. Não 
1. Sim

C5. Você se ocupa mais com <CRIANÇA> do que com os outros filhos? 
2. Não (pular para C)
1. Sim  
C5a. Você acha que isso acontece especialmente por causa da condição clínica de <CRIANÇA>?

2. Não 
1. Sim, Descreva:

C6. Você acha que o(s) irmãos (ãs) auxiliam no cuidado de <CRIANÇA>?
2. Não
1. Sim 
C6.a. Você acha que isso acontece:

1 Porque você manda.
2 Por livre e espontânea vontade deles.
3 Para ajudar a aliviar na sobrecarga de trabalho relacionado ao <CRIANÇA>.
4 Outros. Descreva:

D. Com relação ao suporte e convivência social :

D1.

D1a.
D1b.
D1c.

     D1d.
     D1e.

D2. Você sente alguma dificuldade em expor o seu filho em algum ambiente social? ( explorar mais )
2. Não (pule para D3)
1. Sim:  D2a. Aonde e quanto? (ler as opções e classificar como: 3 - muito, 2 - pouco, 1 – nada)

D2aa. Em algum espaço público.
D2ab. Entre amigos ou conhecidos.

       D2ac. Na escola onde <CRIANÇA> estuda.
       D2ad. Entre outros membros da sua família.
       D2ae. Outros locais, descreva: 

D2ba.
D2bb.
D2bc.
D2bd. Outros, descreva: 

Falta de informação da sociedade sobre o que é o autismo
Comportamentos inapropriados do seu filho(a)
Por você sentir-se pessoalmente constrangido(a)

outros familiares 
amigos, vizinhos, conhecidos
profis. ou serviços de saúde públicos
profis. ou serviços de saúde privados 

 D2b. Você acha que essa dificuldade em expor o seu filho (a) acontece devido a: 
(ler as opções e classificar como: 3 - muito, 2 - pouco, 1 – nada)

Vou te dizer uma lista de pessoas e lugares e queria saber o quanto você se sente apoiada nos cuidados com a <criança>: 
(ler as opções e classificar como: 3 - suficiente, 2- pouco, 1 – nada)

M/C de <CRIANÇA>



D3. Você se sente isolada socialmente depois que teve <CRIANÇA>? ( explorar mais )
2. Não (pular para D7.)
1. Sim

D4. Você acha que isso está relacionado a condição clínica de <CRIANÇA>?
2. Não 
1. Sim

D5. Caso existisse maior apoio por parte da sua família e ou amigos isso poderia ser diferente?
2. Não 
1. Sim.  D5a. Como? 

D6. Você participa de alguma atividade social ou de lazer?
Não : D6a. Você acha que isso está relacionado a sobrecarga de cuidado com <CRIANÇA>? 

2. Não 
1. Sim

1. Sim : D6b. Qual: 

D7. Você tem alguma religião?
2. Não 
1. Sim, Qual: 
D7a. Com que freqüência vai à missa, culto ou a alguma atividade religiosa ( usar o termo mencionado pelo informante )?

1 pelo menos uma vez/semana
2 a cada 15 dias
3 1 vez/mês
4 menos de uma vez/mês

D8. Sua atividade religiosa está relacionada a condição clínica de seu filho (a)? ( nao se aplica se respondeu nao em D7 )
2. Não 
1. Sim   D8a. Acha que isso ajudou de alguma forma na sua relação com <CRIANÇA>?

2. Não
1. Sim, descreva: 

D9. 

D9a. Busca distrair-se de alguma forma
D9b. Busca apoio espiritual/religioso
D9c. Busca apoio profissional ou de serviços de saúde
D9d. Busca apoio de amigos e/ou familiares
D9e. Busca solucionar o problema no momento em que ele acontece
D9f. Busca agradar seu filho
D9g. Se sente culpada(o)
D9h. Outros, descreva:                  D9i.

F. Com relação a busca do diagnóstico:

F1. Que idade <CRIANÇA> tinha quando você notou ou suspeitou pela 1ª vez algum sinal estranho ou atípico nele (a)?
meses 

F2. 

F2a. falta de contato visual apropriado
F2b. falta de prazer em compartilhar interesses 
F2c. não respondia quando chamado pelo nome
F2d. dificilmente apontava para o que queria ou dificuldade na comunicação não-verbal em geral
F2e. atraso na comunicação verbal

F2f.

F2g. movimentos repetitivos com os objetos
F2h. movimentos repetitivos com o corpo, como andar na ponta dos pés, balançar, ou girar o corpo e mãos
F2i. Outros:F2j

F3. Após observar esses primeiros sinais, quanto tempo depois você procurou por auxilio profissional?

2 menos que um mês 1
Já levava ao médico antes ou na mesma
época em que percebeu esses primeiros
sinais

3 entre um e três meses
4 entre três e seis meses
5 entre seis meses e um ano
6 entre um e dois anos
7 entre dois e três anos
8 mais que três anos.  F3b. Quanto? anos

1 falta de informação sobre que profissional procurar
2 dificuldade de acesso a um profissional da saúde
3 acreditava que os sinais desapareceriam com o tempo
4 acreditava que os sinais pudessem fazer parte do desenvolvimento normal
5 Outros, descreva: F3ab.

*F3aa. (se demorou  de três meses para mais ). Por que buscou por auxílio só depois de <tempo citado na resposta acima>? 
(Deixar a resposta espontânea, marcar a que o respondente indica como a mais importante)

Quando você está passando por alguma situação de estresse com seu filho, você: 
(ler as opções e classificar como: 2 – freqüentemente, 1 – as vezes, 0 - nunca) 

Quais foram os primeiros sinais ou sintomas que você passou a estranhar? ( levar em consideraçao apenas sintomas relacionados ao autism o)
(Deixar a resposta espontânea e numerar de acordo com a ordem de importância)

repetição de sons vocalizados ou tom de voz com pouca entonação e monótono, ou uso estereotipado da linguagem ou linguagem idiossincrática



F4. Você obteve informação sobre qual profissional/serviço procurar através de: ( resposta espontanea, assinalar a mais importante ):
1 seu próprio instinto
2 seu próprio conhecimento
3 amigos ou a familiares
4 jornais, revistas, livros
5 televisão
6 internet
7 outros, especificar:                 F4a.

F5. Foi fácil obter informações sobre que profissional/serviço procurar?
2. Não. Descreva:                    F5a.
1. Sim

F6. Qual foi o primeiro profissional e/ou serviço que você procurou?

F7. Quantos meses tinha <CRIANÇA> quando você procurou ajuda profissional pela primeira vez?
meses 

F8. Qual a primeira suspeita diagnóstica do primeiro profissional que consultou ?

F9. Qual a orientação recebida por esse profissional ? (assinale todas as corretas, atenção: questão pode já ter sido respondida em F8 )
F9a. encaminhamento para serviço público de saúde F9aa. Qual? 
F9b. agendamento de nova consulta para seguimento do caso. F9bb.Para quanto tempo depois?    meses
F9c. encaminhamento para serviço de estimulação geral
F9d. encaminhamento para outro profissional.
F9e. aguardar sem agendar nova consulta
F9f. não se preocupar, pois a criança não tem nada.
F9g. outros.  F9h.Descreva:

F10. A partir disso <REPETIR ESCOLHA ACIMA>, descreva sucintamente o caminho percorrido até chegar ao diagnóstico de autismo/TEA:

F10a. Contar no final quantos profissionais a respondente consultou até o diagnóstico:

F11. Quando foi a primeira vez que ele recebeu o diagnóstico de autismo?
meses 

F11a. Que profissional mencionou pela primeira vez o diagnóstico de autismo?

F12. O(s) profissional (is) que fecharam o diagnóstico te orientaram adequadamente sobre o que é o autismo/TEA?

2. Não. F12a. Descreva: 

1. Sim. F12b. Descreva: 

F13. Hoje em dia você se considera bem informada (o) sobre o que é o autismo/TEA?
2. Não
1. Sim. F13a. Como você adquiriu esse conhecimento? (Marcar apenas a primeira que responde)

1 por profissionais da saúde
2 por profissionais da educação
3 amigos ou a familiares
4 jornais, revistas ou livros
5 televisão
6 internet
7 outros Descreva: 

F14. Além do diagnóstico de autismo, seu filho (a) apresenta alguma comorbidade?
2. Não. 
1. Sim. Descreva:

G. Com relação ao(s) serviço (s) e tratamento (s):

G1. Atualmente  <CRIANÇA> freqüenta (assinalar todas as corretas):
G1a. CAPSI, Há quanto tempo ele(a) utiliza esse serviço? meses/ anos
G1b. APAE, Há quanto tempo ele(a) utiliza esse serviço? meses/ anos
G1c. SDPD, Há quanto tempo ele(a) utiliza esse serviço? meses/ anos
G1d. *Nenhum dos serviços citados acima, além da escola regular. Explique o porque? ( depois pular para G8)

G2. Quais os tratamentos que <CRIANÇA> recebe em cada um desses serviços? 

G2a. Ele recebe um tratamento conhecido como ABA (Análise Aplicada do Comportamento)?
2. Não
1. Sim
3. Não sei 

G2b. Nos serviços relacionados ao TEA, existe alguma proposta de orientação e apoio aos pais?
2. Não. G2b.a.Você gostaria que houvesse?

2. Não
1. Sim

1. Sim



G3.

meses                                      G3a. Recebeu o diagnóstico concomitante ao tratamento
                                     G3b. Recebeu o diagnóstico depois de inserir no tratamento

G4. Quais as principais dificuldades para conseguir serviço(s) público(s) para <CRIANÇA>?

G5. Você está satisfeita (o) com os serviços públicos que <CRIANÇA> utiliza? 
1 Completamente satisfeita(o)
2 Satisfeita(o)
3 Razoavelmente satisfeita(o)
4 Pouco satisfeita(o)
5 Nada satisfeita (o)

G6. Quais suas sugestões para melhorar a qualidade do tratamento que seu filho (a) recebe?
(Não Ler a Lista e marcar mais de uma resposta se necessário ):

G6a. <CRIANÇA> ficar mais tempo no serviço
G6b. inclusão de outros profissionais; G6ba. Quais: 
G6c. inclusão de outros tipos de tratamentos; G6ca. Quais: 
G6d. profissionais mais capacitados
G6e. aprimoramento na infra-estrutura
G6f. orientação ou acompanhamento para pais
G6g. melhor transporte G6ga. Por exemplo:

1 gratuito
2 próximo de casa
3 só uma condução

G6h. outros, Descreva:

G7. Desde que <CRIANÇA> passou a utilizar <CITAR OS SERVIÇOS UTILIZADOS>, você notou alguma melhora: 
(ler as opções e classificar como: 3- muito, 2- pouco, 1 – nada )

G7a. no comportamento de <CRIANÇA>
G7b. no relacionamento familiar com <CRIANÇA> 
G7c. no seu bem estar emocional 
G7d. na escola 
G7e. Outros, Descreva:                  G7ea.

G8. Além do(s) serviço(s) público(s) citado acima, você utiliza atualmente algum outro serviço ou profissional para <CRIANÇA>? 
(considerar apenas relacionados ao TEA )

2. Não (pular para G9)
1. Sim  G8a. Quais?

1 Público (gratuito)
2 Privado (pago) 

G8b. Descreva que tipos de serviços que utiliza: 

G8c. Você acha que ele (a) teve melhora com algum dos tratamentos citados acima?
2. Não
1. Sim, G8d. Cite o tratamento mais eficaz e a melhora observada:

G9. No(s) serviço(s) públicos que <CRIANÇA> utiliza atualmente, quais são os tratamentos que não são oferecidos que você gostaria que fossem?
(não ler as opções, resposta espontânea )

G9a. psiquiatra
G9b. neurologista
G9c. psicólogo
G9d. fonoaudiólogo
G9e. outro profissional da saúde? G9ea. 
G9f. não tem sugestões

H. Com relação a custos: 

H1. A <CRIANÇA> tem plano de saúde (privado/empresarial)?
2. Não (pular para H3 )
1. Sim.     H1a. Qual o valor mensal: 

H1b. Ele é o único da família que tem plano privado? 
2. Não
1. Sim.

H2. Em média, qual o valor mensal dos serviços privados que utiliza? 
(responder apenas se respondeu PRIVADO em G8a, se só usa serviços públicos, pular para H3)
H2a. Por que não usa o serviço público ao invés/além do serviço privado?

H3. Descreva gastos adicionais relacionados ao tratamento de <CRIANÇA>, (incluindo medicamentos, transporte, profissional para cuidar da criança, etc)? 
1 (    ) Não tem gastos adicionais relevantes

H3a. Qual o valor mensal médio com esses custos adicionais?  

-R$                                 

-R$                                 

-R$                                 

A partir do momento em que você conseguiu o diagnóstico de autismo, quanto tempo levou para conseguir inserir <CRIANÇA> em algum/primeiro serviço(s) 
público(s) de saúde?



H4. Você tem mais gastos para cuidar da saúde de <CRIANÇA> do que de seus irmãos? 
2 Não
1 Sim 
77 Não se aplica, pois <CRIANÇA> não tem irmãos.

H5. Qual o peso no orçamento familiar com os custos relacionados ao tratamento de <CRIANÇA>?
1 Muito alto
2 Médio 
3 Baixo/Irrelevante 

FIM DA ENTREVISTA



Ficha De Identificação              Data: __________ 

 

Nome:             

  

Data de Nascimento:            

  

Nome do Pai:             

  

Nome da Mãe:            

  

Com quem o paciente mora?           

 

Endereço: Rua. Número, telefone, CEP; contactos       

             

  

 O paciente freqüenta atualmente alguma instituição em Barueri? 

 

(   )   não   (   ) sim; qual:           

 

(   ) serviço de saúde; qual:           

  

(   ) Escola; qual:            

  

(   ) Clinica Privada; qual:           

  

(   ) Outra; qual:            

  

 O paciente freqüenta alguma Instituição EM OUTRO MUNICIPIO? QUAL: 

             

  

 O paciente freqüenta ou já freqüentou algum serviço em um Hospital Universitário? 

  

 (  ) Santa Casa São Paulo; Qual serviço? Qual  médico?      

             

  

 (  ) HC SP; Qual serviço? Qual médico?        

             

  

 (   ) Hospital São Paulo; Qual serviço? Qual médico?      

             

  

 (  ) outro:             

 

  

DADOS RELEVANTES DA TRIAGEM 

 

 

Conclusão     TID sim (  )   Não (    )   ? (    );   comorbidade  (   )   não     (   )   sim  

 

Qual:              



ASQ Questionário de Comportamento e Comunicação Social
1
 

        

  Sim Não 

1 Ele é capaz de conversar usando frases curtas ou sentenças?   

    

 Se não, prossiga para questão 9.   

    

2 Ele fala com você só para ser simpático (mais do que para obter algo)?   

    

3 Você pode ter um diálogo (por exemplo, ter uma conversa com ele que envolva alternância, isto é, 

um de cada vez) a partir do que você disse? 
  

    

4 Ele usa frases estranhas ou diz algumas coisas repetidamente da mesma maneira? Isto é, ele copia 

ou repete qualquer frase que ele ouve outra pessoa dizer, ou ainda, ele constrói frases estranhas? 
  

    

5 Ele costuma usar socialmente perguntas inapropriadas ou declarações? Por exemplo, ele costuma 

fazer perguntas pessoais ou comentários em momentos inadequados? 
  

    

6 Ele costuma usar os pronomes de forma invertida, dizendo você ou ele quando deveria usar eu?   

    

7 Ele costuma usar palavras que parece ter inventado ou criado sozinho, ou usa maneiras estranhas, 

indiretas, ou metafóricas para dizer coisas? Por exemplo, diz “chuva quente” ao invés de vapor. 
  

    

8 Ele costuma dizer a mesma coisa repetidamente, exatamente da mesma maneira, ou insiste para 

você dizer as mesmas coisas muitas vezes? 
  

    

9 Existem coisas que são feitas por ele de maneira muito particular ou em determinada ordem, ou 

seguindo rituais que ele te obriga fazer? 
  

    

10 Até onde você percebe, a expressão facial dele geralmente parece apropriada à situação particular?   

    

11 Ele alguma vez usou a tua mão como uma ferramenta, ou como se fosse parte do próprio corpo dele 

(por exemplo, apontando com seu dedo, pondo a sua mão numa maçaneta para abrir a porta)? 
  

12 Ele costuma ter interesses especiais que parecem esquisitos a outras pessoas (e.g., semáforos, ralos 

de pia, ou itinerários de ônibus)? 
  

    

13 Ele costuma se interessar mais por partes de um objeto ou brinquedo (e.g., girar as rodas de um 

carro), mais do que usá-lo com sua função original? 
  

    

14 Ele costuma ter interesses específicos, apropriados para sua idade e para seu grupo de colegas, 

porém estranhos pela intensidade do interesse (por exemplo, conhecer todos os tipos de trens, 

conhecer muitos detalhes sobre dinossauros)? 
  

15 Ele costuma de maneira estranha olhar, sentir/examinar, escutar, provar ou cheirar coisas ou pessoas?   

    

16 Ele costuma ter maneirismos ou jeitos estranhos de mover suas mãos ou dedos, tal como “um bater 

de asas” (flapping), ou mover seus dedos na frente dos seus olhos? 
  

    

17 Ele costuma fazer movimentos complexos (e esquisitos) com o corpo inteiro, tal como girar, pular 

ou balançar repetidamente para frente e para trás? 
  

18 Ele costuma machucar-se de propósito, por exemplo, mordendo o braço ou batendo a cabeça?   

                                                 
 



19 Ele tem algum objeto (que não um brinquedo macio ou cobertor) que ele carrega por toda parte?   
20 Ele tem algum amigo em particular ou um melhor amigo?   

    

21 Quando ele tinha 4-5 anos ele repetia ou imitava espontaneamente o que você fazia (ou a outras 

pessoas) (tal como passar o aspirador no chão, cuidar da casa, lavar pratos, jardinagem, consertar 

coisas)? 
  

    

22 Quando ele tinha 4-5 anos ele apontava as coisas ao redor espontaneamente apenas para mostrar 

coisas a você (e não porque ele as desejava)? 
  

    

23 Quando ele tinha 4-5 anos ele costumava usar gestos para mostrar o que ele queria (não considere se 

ele usava tua mão para apontar o que queria)? 
  

    

24 Quando ele tinha 4-5 anos usava a cabeça pra dizer sim?    

    

25 Quando ele tinha 4-5 anos sacudia a sua cabeça para dizer ‘não’?    

    

26 Quando ele tinha 4-5 anos ele habitualmente olhava você diretamente no rosto quando fazia coisas 

com você ou conversava com você?  
  

    

27 Quando ele tinha 4-5 anos sorria de volta se alguém sorrisse para ele?    

    

28 Quando ele tinha 4-5 anos ele costumava mostrar coisas de seu interesse para chamar a sua atenção?    
 

29 Quando ele tinha 4-5 anos ele costumava dividir coisas com você, além de alimentos?    

    

30 Quando ele tinha 4-5 anos ele costumava querer que você participasse de algo que o estava divertindo?    

    

31 Quando ele tinha 4-5 anos ele costumava tentar confortá-lo se você ficasse triste ou magoado?    

    

32 Entre as idades de 4 a 5 anos, quando queria algo ou alguma ajuda, costumava olhar para você e 

fazia uso de sons ou palavras  para receber sua atenção?  
  

    

33 Entre 4, 5 anos tinha expressões faciais normais, isto é, demonstrava suas emoções por expressões faciais?    

    

34 Quando ele estava com 4 ou 5 anos ele costumava participar espontaneamente e/ou tentava imitar 

ações em jogos sociais – tais como “Polícia e Ladrão” ou “Pega-Pega”? 
  

35 Quando ele estava com 4 ou 5 anos jogava jogos imaginários ou brincava de “faz de conta”?    

    

36 Com 4,5 anos parecia interessado em outras crianças da mesma idade que ele não conhecia?    

    

37 Quando ele estava com 4 ou 5 anos reagia positivamente quando outra criança aproximava-se dele?    

    

38 Quando ele estava com 4 ou 5 anos, se você entrasse no quarto e iniciasse uma conversa com ele 

sem chamar seu nome, ele habitualmente te olhava e prestava atenção em você?  
  

    

39 Quando ele estava com 4 ou 5 anos ele costumava brincar de “faz de conta” com outra criança, de 

forma que você percebia que eles estavam entendendo ser uma brincadeira?  
  

    

40 Quando ele estava com 4 ou 5 anos ele brincava cooperativamente em jogos de grupo, tal como 

esconde-esconde e jogos com bola? 
  



 

Quadro I: Protocolo de registro do Inventário de Comportamentos Autísticos (ICA) 

Inventário de Comportamento da Criança Autista/Autism Behavior Checklist - 

Record Form 

(Krug,D/Tradução Pedromonico, MRM, Marteletto,MRF, 2001) 

 

Nome da criança_________________________________Data da 

aplicação___/___/___ 

Idade da criança______________________________   Data de nascimento___/___/___ 

 

  

  E

S 

R

E 

C

O 

L

G 

P

S 

01 Gira em torno de si por longo período de tempo   4   

02 Aprende uma tarefa, mas esquece rapidamente     2 

03 É raro atender estímulo não-verbal social/ambiente 

(expressões,gestos,situações)  

 4    

04 Ausência de resposta para solicitações verbais - venha cá;sente-se    1  

05 Usa brinquedos inapropriadamente   2   

06 Pobre uso da discriminação visual (fixa uma característica objeto) 2     

07 Ausência do sorriso social  2    

08 Uso inadequado de pronomes ( eu por ele)     3  

09 Insiste em manter certos objetos consigo   3   

10 Parece não escutar ( suspeita-se de perda de audição) 3     

11  Fala monótona e sem ritmo    4  

12 Balança-se por longos períodos de tempo   4   

13 Não estende o braço para ser pego (nem o fez quando bebê)  2    

14  Fortes reações frente a mudanças no ambiente     3 

15 Ausência de atenção ao seu nome quando entre 2 outras crianças    2  

16 Corre interrompendo com giros em torno de si, balanceio de mãos   4   

17 Ausência de resposta para expressão facial/sentimento de outros  3    

18 Raramente usa "sim" ou "eu"    2  

19 Possui habilidade numa área do desenvolvimento     4 

20 Ausência de respostas a solicitações verbal envolvendo o uso de 

referenciais de espaço 

   1  

21  Reação de sobressalto a som intenso (suspeita de surdez) 3     

22 Balança as mãos   4   

23 Intensos acessos de raiva e/ou frequentes "chiliques"     3 

24  Evita ativamente o contato visual  4    

25 Resiste ao toque / ao ser pego / ao carinho  4    

26 Não reage a estímulos dolorosos 3     

27 Difícil e rígido no colo (ou foi quando bebê)  3    

28 Flácido quando no colo  2    

29 Aponta para indicar objeto desejado    2  

30 Anda nas pontas dos pés   2   

31 Machuca outros mordendo, batendo, etc     2 

32 Repete a mesma frase muitas vezes    3  

33 Ausência de imitação de brincadeiras de outras crianças  3    



34 Ausência de reação do piscar quando luz forte incide em seus olhos 1     

35 Machuca-se mordendo, batendo a cabeça, etc   2   

36 Não espera para ser atendido (quer as coisas imediatamente)     2 

37 Não aponta para mais que cinco objetos    1  

38 Dificuldade de fazer amigos  4    

39 Tapa as orelhas para vários sons 4     

40 Gira, bate objetos muitas vezes   4   

41 Dificuldade para o treino de toalete     1 

42 Usa de 0 a 5 palavras/dia para indicar necessidades e o que  quer    2  

43 Frequentemente muito ansioso ou medroso  3    

44 Franze, cobre ou virar os olhos quando em presença de luz natural 3     

45 Não se veste sem ajuda     1 

46 Repete constantemente as mesmas palavras e/ou sons    3  

47 "Olha através" das pessoas  4    

48 Repete perguntas e frases ditas por outras pessoas    4  

49 Frequentemente inconsciente dos perigos de situações e do 

ambiente 

    2 

50 Prefere manipular e ocupar-se com objetos inanimados     4 

51 Toca, cheira ou lambe objetos do ambiente   3   

52 Frequentemente não reage visualmente à presença de novas pessoas 3     

53 Repete seqüências de comportamentos complicados (cobrir coisas, 

por ex.) 

  4   

54 Destrutivo com seus brinquedos e coisas da família   2   

55 O atraso no desenvolvimento identificado antes dos 30 meses     1 

56 Usa mais que 15 e menos que 30 frases diárias para comunicar-se    3  

57 Olha fixamente o ambiente por longos períodos de tempo 4     

 

 

Total: ___+___+___+___+___=_____   

 

Comentários: 

______________________________________________________________________ 
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ANEXO 8.4 TABELAS DA ABEP (2011) 

 

(I) CATEGORIAS DO GRAU DE ESCOLARIDADE 

 

CATEGORIAS ÚLTIMO ANO ESCOLAR 
COMPLETO 

PONTUAÇÃO 

I Analfabeto/Até 3ª série Fundamental/ 

Até 3ª série 1º Grau 

0 

II Até 4ª série Fundamental/ 

Até 4ª série 1º Grau 

1 

III Fundamental completo/1º Grau completo 2 

IV Médio completo/ 2º Grau completo 4 

V Superior Completo 8 

 

 

(II) PONTUAÇÃO PARA BENS 

 

POSSE DE ITENS QUANTIDADE DE ITENS 

Não tem 1 2 3 4 ou + 

Televisão em cores 0 1 2 3 4 

Rádio 0 1 2 3 4 

Banheiro 0 4 5 6 7 

Automóvel 0 4 7 9 9 

Empregada mensalista 0 3 4 4 4 

Máquina de lavar 0 2 2 2 2 

Videocassete e/ou DVD 0 2 2 2 2 

Geladeira 0 4 4 4 4 

Freezer 0 2 2 2 2 
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(III) PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA CLASSE ECONÔMICA 

 

 

CLASSE PONTOS 

A1 42 - 46 

A2 35 - 41 

B1 29 - 34 

B2 23 - 28 

C1 18 - 22 

C2 14 - 17 

D 8 - 13 

E 0 - 7 
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