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RESUMO 

 

 

O autismo é considerado um transtorno do desenvolvimento de causas neurobio-

lógicas definido de acordo com critérios eminentemente clínicos. As características 

básicas são anormalidades qualitativas e quantitativas que, embora muito abrangen-

tes, afetam de forma mais evidente as áreas da interação social, da comunicação e 

do comportamento. O objetivo geral deste estudo foi mapear a trajetória do uso-fruto 

dos direitos por pais e/ou responsáveis de pessoas com Transtorno do Espectro Au-

tista (TEA), em relação aos serviços oferecidos pelas redes públicas de saúde, edu-

cação, assis       tência social e transporte após o diagnóstico. A pesquisa é descritiva, 

de cunho qualitativo e quantitativo, e foi realizada com os responsáveis por indivíduos 

já diagnosticados com TEA no laboratório TEA-MACK e com grupos de mães de au-

tistas na rede social Facebook. Para tanto, utilizou-se questionário elaborado para 

essa finalidade, que foi respondido pelos participantes voluntários única e exclusiva-

mente de forma eletrônica. Ao responder todas as questões e clicar em “enviar”, os 

participantes concordavam automaticamente com os termos do Consentimento Livre 

e Esclarecido que constava da folha de rosto do referido instrumento, contendo as 

informações sobre a pesquisa. Como critério de inclusão ao estudo, os participantes 

deveriam possuir laudo médico com a informação do código de Classificação Interna-

cional de Doenças (CID-10) para TEA (ou seja, F.84) e/ou o nome da condição. O 

instrumento foi desenvolvido em cinco etapas: na 1ª etapa, elaborou-se o questioná-

rio-piloto; na 2ª etapa, esse questionário foi aplicado a grupo-piloto para averiguação 

de entendimento e possíveis falhas; na 3ª etapa, readequou-se o questionário con-

forme resultados e problemas apresentados no grupo-piloto; na 4ª etapa, procedeu-

se mudanças sugeridas por juízes da Banca de Qualificação e, na 5ª etapa, adequou-

se os direitos / benefícios vigentes junto à Defensora Pública do Estado de São Paulo 

para a composição do questionário final, denominado “Instrumento TEA-MACK sobre 

os Direitos das Pessoas com TEA”. O questionário foi respondido por 1.360 pais / 

responsáveis, sendo que foram descartados 12,00% deles por não possuir laudo mé-

dico e 18,30% por não saber o código CID ou o nome da condição para TEA. Resta-

ram, assim, respostas válidas a 975 questionários. Os principais resultados encontra-

dos indicaram que 84,00% dos respondentes eram mães; 32,23% dos respondentes 

concluíram o Ensino Médio, 38,40%, o Ensino Superior e 24,13%, pós-graduação. Em 



 
 

51,03% da amostra, as crianças com TEA estudavam em escolas públicas, e 44,82% 

eram atendidas no SUS. Em relação ao nível de escolaridade das crianças com TEA, 

47,02% estavam na Educação Infantil, 33,25% no Ensino Fundamental I e 12,42% no 

Ensino Fundamental II, com 89,84% em escola regular e 9,93% em escola especial. 

No ambiente escolar, 36,21% não recebiam qualquer tipo de apoio profissional, e para 

42,36% não havia qualquer tipo de adaptação curricular. Os profissionais mais busca-

dos por essas famílias eram o neurologista (30,32%), o fonoaudiólogo (25,90%) e o 

psicólogo (17,57%). Os direitos / benefícios mais buscados eram o passe especial 

(24,21%), a inclusão escolar (22,36%) e o atendimento prioritário (20,51%). Nesta 

amostra, 15,59% dos respondentes já recorreram à Defensoria Pública e 11,90% à 

advogado particular; 72,52% dos participantes nunca recorreram ao judiciário para 

buscar os direitos da pessoa com TEA. Como fonte de informação sobre os TEA, 

87,69% usam buscadores do tipo Google e 71,08% usam grupos do Facebook. 

 

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista, Autismo, Direitos legais. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Currently, autism is considered a disorder of neurobiological development causes 

defined according to eminently clinical criteria. The basic characteristics are qualitative 

and quantitative abnormalities that, although very comprehensive, most clearly affect 

the areas of social interaction, communication, and behavior. The general objective of 

this study was to map the trajectory of the use-fruit of the rights of parents and/or care-

givers of persons with Autism Spectrum Disorder (ASD), in relation to the services 

offered by the public health, education, social assistance and transportation networks. 

The research is descriptive, qualitative and quantitative, and was carried out with those 

responsible for individuals already diagnosed with ASD in the TEA-MACK Laboratory, 

and with groups of mothers of autistic people on the social network Facebook. A ques-

tionnaire elaborated for this purpose was used, which was answered by volunteer par-

ticipants solely and exclusively in electronic form. By answering all the questions and 

clicking on "send", the participants automatically agreed with the terms of the Free and 

Informed Consent that appeared on the cover page of said instrument, containing in-

formation about the research. As a criterion for inclusion in the study, participants 

should have a medical report with information from the International Classification of 

Diseases (ICD-10) code for TEA (F.84) and/or the condition name. The instrument was 

developed in five stages: in the first stage, the pilot questionnaire was elaborated; In 

the second stage, this questionnaire was applied to a pilot group to ascertain under-

standing and possible failures; in the 3rd stage, the questionnaire was re-adjusted ac-

cording to the results and problems presented in the pilot group; in the 4th stage, 

changes were suggested by the Qualification Examining Board, and in the 5th stage, 

the rights / benefits were adjusted by the Public Defender of the State of São Paulo for 

the composition of the final questionnaire, entitled "TEA-MACK Instrument about the 

Rights of ASD Persons ". The questionnaire was answered by 1,360 parents / guardi-

ans, and 12.00% of them were discarded because they did not have a medical report, 

and 18.30% because they did not know the ICD code or the name of the condition for 

ASD. Thus, valid answers to 975 questionnaires remained. The main results indicated 

that 84.00% of the respondents were mothers; 32.23% of respondents completed High 

School, 38.40%, College Education and 24.13%, Postgraduate Studies. In 51.03% of 

the sample, children with ASD studied in public schools, and 44.82% were attended in 



 
 

the SUS (Brazilian Public Health System). Regarding the educational level of children 

with ASD, 47.02% were in Early Childhood Education, 33.25% in Elementary School I 

and 12.42% in Secondary Education II, with 89.84% in regular school and 9,93% in 

special school. In the school environment, 36.21% did not receive any type of profes-

sional support, and for 42.36% there was no type of curricular adaptation. The most 

sought-after professionals by these families are the neurologist (30.32%), the speech 

therapist (25.90%), and the psychologist (17.57%). The most sought-after rights are 

the special pass (24.21%), school inclusion (22.36%), and priority attendance 

(20.51%). In this sample, 15.59% have already appealed to the Public Defender, and 

11.90% to a private lawyer; 72.52% never appealed to the judiciary to seek the rights 

of the person with ASD. As source of information, about ASD, 87.69% use internet 

search engines as Google, and 71.08% use Facebook groups. 

 

Keywords: Autism Spectrum Disorder, Autism, Legal Rights. 
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I - INTRODUÇÃO 

 

 

A história oficial do Autismo Infantil começou em 1943, com um artigo publicado 

na revista The Nervous Child pelo Dr. Leo Kanner, no qual ele sinalizava 

 

 ...a inabilidade de se relacionar com pessoas e situações desde o iní-

cio da vida, uma solidão autista extrema em relação aos estímulos ex-

ternos, uma falha em assumir uma postura antecipatória, uma dificul-

dade em adquirir fala comunicativa e excelente memória em bloco. 

 

Atualmente, o autismo é considerado um transtorno do desenvolvimento de causas 

neurobiológicas, definido de acordo com critérios eminentemente clínicos. As caracterís-

ticas básicas são anormalidades qualitativas e quantitativas que, embora muito abrangen-

tes, afetam de forma mais evidente as áreas da interação social, da comunicação e do 

comportamento (SCHWARTZMAN, 2011). 

De acordo com a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtor-

nos Mentais – DSM-5 (APA, 2014), o Transtorno do Espectro Autista (TEA)1 é classi-

ficado em três categorias no que concerne ao nível de gravidade: 

 

- Nível 1 – Exigindo apoio; os indivíduos apresentam dificuldades para 

iniciar interações sociais, podendo apresentar interesse reduzido e fa-

lha na conversação, além de inflexibilidade de comportamentos.  

- Nível 2 – Exigindo apoio substancial; existem déficits graves nas ha-

bilidades de comunicação social verbal e não verbal, apresentando in-

flexibilidade de comportamentos, dificuldades de lidar com mudanças 

e outros comportamentos repetitivos e restritivos.  

- Nível 3 – exigindo apoio muito substancial; apresentam déficits graves 

nas habilidades de comunicação verbal e não verbal, causando graves 

prejuízos de funcionamento e respostas mínimas a aberturas sociais, 

inflexibilidade de comportamentos, extrema dificuldade em lidar com 

mudanças e comportamentos repetitivos e restritivos acentuados que 

interferem no funcionamento geral do indivíduo. 

 

                                                           
1 Nesta dissertação será utilizado o termo “Transtorno do Espectro Autista”, conforme tradução do DSM-5 (APA, 2014) publicada 
no Brasil, embora se trate de tradução equivocada, uma vez que, em Português do Brasil, a tradução adequada para “Autism 
Spectrum Disorder” seria “Transtorno do Espectro do Autismo”. 
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Em um país como o nosso, de proporções continentais, é extremamente difícil, 

para não dizer impossível, que dados encontrados em determinada região possam 

ser generalizados para outra. É quase como tecer uma colcha de retalhos, coletando 

dados das mais diferentes regiões para tentar montar um panorama geral. 

Queremos deixar claro que, de forma alguma, estamos ignorando a produção in-

ternacional de dados, mas foi opção nossa buscar apenas a produção de dados que 

se referem ao Brasil atual, por se tratar de um trabalho de pesquisa com foco nas 

famílias residentes no Brasil e na legislação brasileira. Também foi opção consciente 

buscar a produção nacional sobre o tema, concentrando a busca em literatura recente, 

que possa relatar o cenário atual do nosso país. Embora a história do autismo no 

Brasil seja importante e tenha nos trazido para onde estamos hoje, nosso interesse 

reside no momento presente, que poderá projetar o futuro próximo.  

Concordamos com a afirmação feita em artigo publicado recentemente na Revista 

Brasileira de Políticas Públicas por Spínola (2014), ao dizer que  

 

"Para os portadores de transtorno do espectro autista, ter acesso a um 

tratamento adequado e educação especializada é garantir-lhes a dig-

nidade humana e a chance de inclusão social. Se o Legislativo e o 

Executivo não implementam políticas públicas que assegurem essa 

condição, o poder Judiciário tem o poder e o dever de fazê-lo." (SPÍ-

NOLA, 2014) 

 

Buscando artigos de saúde e educação, mas, principalmente, aqueles ligados aos 

direitos das pessoas com TEA, foi possível perceber um momento de marcante pre-

sença do judiciário em relação aos direitos dessa parcela da população, e é nossa 

intenção divulgar esse momento àqueles para quem essa informação poderá ser ex-

tremamente preciosa: os familiares. Por esse motivo, e também por nossa formação 

inicial ser na área da Comunicação, esta dissertação pretende estender-se, para além 

da pesquisa científica, para a realização de um produto cultural e educativo em forma 

de cartilha e de um site que possa promover maior conhecimento e consequente em-

poderamento dos pais em relação aos direitos legais de seus filhos. 

Acreditamos que a informação seja uma ferramenta essencial na solução de mui-

tos problemas encontrados por pessoas com deficiência. Quando os pais / responsá-

veis não conhecem os direitos, ou por alguma outra razão se sentem impotentes para 

buscá-los, as pessoas com deficiência ficam à mercê do que é oferecido pelo poder 
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público, instituições especializadas, profissionais da área etc., o que muitas vezes não 

corresponde às suas reais necessidades. Os pais e familiares precisam conhecer os 

direitos de seus filhos, direitos esses conquistados especialmente na última década 

pela sociedade civil organizada, bem como saber exigir e buscar caminhos que façam 

valer os direitos adquiridos. 

Em pesquisa nos bancos de dados Scielo, Lilacs, PubMed e Capes, pudemos 

perceber que o número de artigos com os descritores, autismo / direitos legais / Brasil 

é bastante reduzido. 

A Universidade Presbiteriana Mackenzie mantém o Laboratório de Transtornos 

do Espectro Autista (TEA-MACK), vinculado ao Programa Pós-graduação em Distúr-

bios do Desenvolvimento, que tem por objetivo avaliar indivíduos da comunidade com 

suspeita de TEA, por meio de uma equipe multidisciplinar. O Protocolo de Avaliação 

consiste em Anamnese, Avaliação Neuropsicológica, Avaliação Fonoaudiológica, 

Avaliação da Cognição Social, Exame Físico e Morfológico, Exame Neurológico, Ava-

liação por Rastreamento Visual e Devolutiva para os Pais (VELLOSO, 2011). Ao final 

de cada avaliação, é feita reunião multidisciplinar para a formulação de um diagnóstico 

baseado nos critérios do DSM-5 (APA, 2014) e do CID-10 (OMS, 2000) e, posterior-

mente, é produzido um relatório contendo todas as informações com condutas e ori-

entações que serão explicadas em devolutiva com as famílias do indivíduo avaliado. 

A partir dessa experiência no Laboratório TEA-MACK, foi possível observar que as 

famílias das pessoas diagnosticadas muitas vezes não têm conhecimento sobre seus 

direitos e não sabem como proceder após receber o diagnóstico. A ideia desta pes-

quisa nasceu da necessidade que os profissionais do laboratório TEA-MACK encon-

tram para oferecer informações que ajudem a família na hora de buscar os direitos de 

seus filhos nas redes públicas de saúde, educação, transporte e assistência social. 

É sabida a importância do diagnóstico precoce para que as crianças tenham maior 

oportunidade de desenvolvimento o mais cedo possível (VISANI, 2012). Mas, o que 

realmente, na prática, as mães estão conseguindo de intervenções para desenvolver 

seus filhos após o diagnóstico?  

No decorrer deste trabalho vamos buscar o quanto as leis brasileiras preveem al-

gumas das necessidades dos indivíduos com TEA; em contrapartida, vamos identificar 

na amostra de estudo o quanto essas leis são realmente colocadas em prática, benefi-

ciando as pessoas que realmente delas precisam, e o quanto os pais e/ou responsáveis 

conhecem essas leis e estão indo em busca desses direitos já garantidos pelo Estado. 
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OBJETIVO GERAL 

 

 O objetivo geral desta pesquisa foi mapear a trajetória do uso-fruto dos direitos 

usados pelos pais e/ou responsáveis, residentes no Brasil, em relação aos serviços 

oferecidos pelas redes públicas de saúde, educação, assistência social e transporte, 

a partir da trajetória dos responsáveis pelas pessoas com TEA desde o diagnóstico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

A partir dos dados obtidos, também se objetiva propor a elaboração de um site 

informativo sobre as características das pessoas com TEA e seus direitos legais, bem 

como a elaboração de uma Cartilha de Orientação sobre os direitos legais e informa-

ções sobre as formas de buscá-los e exercê-los para os responsáveis pelas pessoas 

diagnosticadas com TEA, em uma linguagem acessível.  
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II – O CAMINHAR TEÓRICO 

 

 

A revisão pautou-se em alguns temas tratados na literatura que nos deram em-

basamento para a análise dos dados encontrados e, principalmente, para a constru-

ção do instrumento de coleta de dados, no que tange às questões relativas ao diag-

nóstico, sobrecarga familiar, saúde, escolaridade e direitos das pessoas com TEA, 

temas esses apresentados a seguir. 

 

2.1 Diagnóstico 

 

Em pesquisa recente de Visani e Rabello (2012), investigou-se, por meio do es-

tudo de prontuários, como aconteceu o diagnóstico precoce de autismo e das psicoses 

infantis e como se deu a trajetória dessas famílias até sua chegada à instituição Centro 

de Atenção Psicossocial Infantil – CAPSi, na cidade de São Paulo. Foi analisada uma 

amostra de 34 prontuários, sendo 14 de pacientes autistas e 20 de pacientes psicóti-

cos. Com o foco na trajetória realizada por essas famílias antes da chegada à institui-

ção, foram criadas categorias de análise sobre a trajetória dos pais em relação a: 

idade em que perceberam os primeiros sinais em seus filhos e quais foram os sinais;  

idade da criança ao receber o diagnóstico; tempo transcorrido entre a percepção dos 

pais e o  primeiro diagnóstico de autismo ou psicose estabelecido por algum profissi-

onal ou instituição de saúde; idade de início do primeiro tratamento;  idade de início 

do tratamento no Centro de Atenção Psicossocial Infantil – CAPSi; número de profis-

sionais ou instituições procuradas antes do diagnóstico formal, dentre outros. 

Visani e Rabello (2012) encontraram evidências de que o início de um tratamento 

para as crianças diagnosticadas com autismo ou com psicose infantil acontece mais 

tarde do que o esperado, o que ocorre basicamente por três razões: a não detecção 

precoce; a demora por parte das instituições e/ou profissionais de saúde em estabe-

lecer o diagnóstico e realizar encaminhamento e a insegurança na realização de um 

tratamento adequado à patologia por parte das instituições de saúde. Entretanto, em 

nenhum momento no artigo, foi citada a idade que a pesquisadora levou em conside-

ração para o termo “precoce”. 

Visani e Rabello encontraram que em 78,6% dos casos de crianças autistas (n = 

14), os pais já haviam percebido algo de errado com seus filhos antes de um diagnóstico 
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formal. Em 63,6% dos casos, a principal razão que levou os pais a imaginarem algo de 

errado com seus filhos foi a ausência de linguagem. Em 14,3% dos casos se passou 

menos de um ano entre a percepção inicial dos pais e o primeiro diagnóstico; em 14,3% 

se passou um ano; em 7,1% se passaram dois; em 21,4% se passaram três anos; e em 

7,1% se passaram quatro anos. Em 71,4% dos casos de autismo, os pacientes foram 

encaminhados ao Centro de Atenção Psicossocial Infantil por alguma instituição de sa-

úde; 14,3% dos pacientes foram encaminhados por alguma instituição de ensino; e 

14,3% foram encaminhados por algum profissional da saúde, no caso, psicólogos. Não 

estamos informando as porcentagens para as crianças psicóticas pois foge ao interesse 

da nossa pesquisa. 

Em suas considerações finais, a autora diz, ainda, que os relatos e as suspeitas 

dos pais devem ser investigados e utilizados de maneira a auxiliar os profissionais da 

saúde em seu diagnóstico, pois se revelam capazes de uma percepção inicial da pa-

tologia antes dos profissionais da saúde.  

A falta de conhecimento e de autonomia, por parte de profissionais da saúde, em 

relação ao diagnóstico e ao encaminhamento nos casos de autismo pode ser perce-

bida pelo fato de somente 14,3% dos pacientes terem sido encaminhados à instituição 

parceira por profissionais da área, dado que revela que o conhecimento sobre o au-

tismo assim como a habilidade de diagnóstico e de futuro encaminhamento estão con-

centrados em instituições, o que indica a necessidade de investimento na capacitação 

de profissionais da saúde, principalmente médicos da primeira infância. 

Ebert, Lorenzini e Da Silva (2015) realizaram pesquisa com o objetivo de conhe-

cer a percepção das mães quanto às alterações apresentadas pelo filho com TEA e 

às suas trajetórias na busca pelo diagnóstico de autismo. A investigação aconteceu 

no Mosaico Centro Dia, um programa de média complexidade da Fundação de Assis-

tência Social (FAS) de um município da região nordeste do Rio Grande do Sul. Foram 

incluídas nesse estudo mães de crianças com autismo com até 11 anos e 11 meses 

de idade. Quanto a escolaridade, 50% das mães tinham Ensino Fundamental incom-

pleto; 20%, Ensino Fundamental completo; 20%, Ensino Médio completo; e 10%, En-

sino Superior completo. Quanto à situação conjugal, a maioria das mulheres (70%) 

era casada com o pai de seus filhos. Essas mães utilizavam somente os serviços 

oferecidos pelas UBS do município, incluindo as consultas de puericultura, realizadas 

por médico pediatra e enfermeiro. 
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Em relação à percepção das mães quanto às alterações de comportamento e ou 

desenvolvimento de seus filhos, Ebert, Lorenzini e Da Silva (2015) encontraram que 

o atraso da fala e da linguagem, a dificuldade ou a falta de interação da criança com 

o meio em que convivia e a falta de interesse em brincar foram as alterações mencio-

nadas por todas as participantes em diversos momentos da entrevista. Entretanto, 

uma participante relatou não perceber alterações na filha antes dos 2 anos de idade, 

e outra referiu perceber que o comportamento do filho era diferente do das demais 

crianças somente quando ele ingressou na escola infantil, embora a criança demons-

trasse alterações típicas de autismo. 

As participantes referiram perceber em seus filhos movimentos peculiares às cri-

anças com autismo, como o movimento das mãos semelhante ao bater asas de pás-

saro (flapping das mãos) e balançar do corpo para frente e para trás, de forma repeti-

tiva. Outra alteração percebida foi a atração por objetos com movimentos giratórios, 

como rodas de carros e ventiladores. Algumas mães relataram que as alterações fo-

ram percebidas a partir de comportamentos constrangedores do filho, como a extrema 

dificuldade de interação com as pessoas e a irritabilidades excessiva. 

Em relação a trajetória das mães em busca do diagnóstico de autismo, as partici-

pantes relataram que, a partir de suas percepções sobre as alterações no comporta-

mento e/ou desenvolvimento das crianças, passaram por diversos serviços e diversos 

profissionais de saúde até a conclusão do diagnóstico médico. As mães das crianças 

com autismo iniciam sua trajetória na busca por respostas às alterações percebidas nas 

crianças, geralmente, na atenção primária, que se constitui como porta de entrada para 

o Sistema Único de Saúde (SUS). Entretanto, as participantes do estudo relataram que 

os profissionais de saúde não percebiam as alterações de comportamento e de desen-

volvimento de seus filhos, o que dificultava o diagnóstico precoce. Constatou-se, tam-

bém, que, após a percepção das alterações de comportamento e/ou desenvolvimento 

da criança ou a partir da orientação de profissionais da Educação Infantil, as mães pas-

saram a enfrentar uma peregrinação pelos serviços e profissionais de saúde em busca 

de uma resposta e, em muitos casos, a confirmação diagnóstica ocorreu tardiamente. 

 

2.2 Sobrecarga familiar 

 

Em estudo recente, Misquiatti et al. (2015) avaliaram a sobrecarga de familiares 

cuidadores de crianças com TEA, segundo a percepção dos próprios cuidadores. A 
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pesquisa foi transversal, e dela participaram 20 sujeitos, de ambos os gêneros, com 

idades entre 22 e 60 anos (média = 32,6 anos). Dez sujeitos eram familiares de pes-

soas com TEA, e o grupo-controle foi composto de dez familiares de crianças com 

transtorno de linguagem. Os critérios de inclusão englobaram os familiares serem al-

fabetizados, com grau de parentesco e morar com a criança por quem eram respon-

sáveis e exercerem o papel de principal cuidador. As crianças tinham idade de 3 a 10 

anos (média = 5,8 anos). O grupo-controle foi selecionado a partir de pareamento de 

idade, escolaridade e gênero. Todas as crianças se encontravam em atendimento fo-

noaudiológico. Para avaliar a sobrecarga dos cuidadores, foi utilizada a Escala Burden 

Interview, que contém 22 perguntas que englobam as áreas da saúde, vida social, 

situação financeira, estabilidade emocional e relações interpessoais dos participantes.  

Misquiatti et al. (2015) consideram que mudanças na estrutura familiar, como 

maior participação das mulheres no mercado de trabalho e aumento das taxas de 

divórcio, trazem maiores dificuldades em relação às exigências de cuidar de pessoas 

com doenças crônicas graves, e isso pode ocasionar intenso estresse em seus cuida-

dores, especialmente nas mães, o que pode ter como consequência o desenvolvi-

mento de um quadro depressivo materno que pode afetar, negativamente, tanto a mãe 

como a criança. Além disso, a compreensão das interações da família com a doença 

permite ao profissional perceber que os cuidadores familiares também precisam de 

cuidados, de orientações e de estratégias para alívio do estresse. 

No estudo de Misquiatti et al. (2015), observou-se que a maioria dos responsáveis 

eram do gênero feminino (85%), sendo que 80% eram mães, apenas dois eram pais 

e um era avô. Das mães, 40% não trabalhava (do lar), e o restante trabalhava como 

professora, doméstica, copeira e operária. Esses autores ainda citaram que outros 

estudos observaram que mães de crianças autistas apresentam dificuldades em pros-

seguir com sua carreira profissional, devido ao tempo excessivo da demanda de cui-

dados que a criança necessita. 

Em ambos os grupos, o índice médio de sobrecarga do cuidador foi o mesmo (pon-

tuação 28), indicando que estavam moderadamente sobrecarregados, o que corrobora 

descrições da literatura sobre comprometimentos na qualidade de vida de familiares de 

crianças com TEA. As consequências e limitações na vida pessoal do cuidador corres-

pondem a um conjunto de situações, as quais podem provocar alterações e impactos 

como diminuição de tempo disponível, saúde afetada e, ainda, a necessidade de alterar 

um conjunto de hábitos para poder dar respostas às necessidades familiares. 
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Embora os resultados apresentados tenham mostrado que não houve diferença 

na média do índice de sobrecarga do familiar cuidador de criança com TEA e de cri-

ança com transtorno de linguagem, comparação com um grupo-controle típico poderia 

ter mostrado diferenças no grau de estresse entre os pais / cuidadores. 

Em nosso questionário não há perguntas específicas sobre o nível de estresse 

dos pais, mas estávamos interessados em saber se a qualidade de vida dos pais e se 

as relações entre o casal mudam para melhor, para pior ou permanecem iguais; se 

vivem jutos, estão separados ou legalmente divorciados, e se alguém da família parou 

de trabalhar. Esses fatos que impactam diretamente a qualidade de vida dos cuidado-

res e de seus filhos. 

 

2.3 Saúde 

  

O atendimento terapêutico às pessoas com TEA na rede pública de saúde é pres-

tado pelo Centro de Apoio Psicossocial – CAPS e CAPSi (infantil), normatizados pelas 

Portarias 336/2002 e 3.088/2011. Esses são serviços multidisciplinares de base terri-

torial, articulados de forma intersetorial, que oferecem atenção ambulatorial diária e 

intensiva destinada prioritariamente a crianças e adolescentes com transtornos men-

tais mais graves, dentre os quais o TEA. Dessa forma, os CAPSi podem ser conside-

rados a primeira iniciativa a incluir o autismo, de modo destacado, embora não espe-

cializado, no campo da saúde mental pública do Brasil (LIMA et al., 2014). 

Pesquisa de Lima et al. (2014) objetivou a criação de indicadores sobre o trata-

mento de autistas nos CAPSi, a partir do discurso de trabalhadores e de familiares de 

14 CAPSi da região metropolitana do Rio de Janeiro. A pesquisa qualitativa e avaliativa 

foi realizada com 14 grupos focais com trabalhadores de nível superior e médio de cada 

CAPSi, e três grupos focais com familiares de crianças e adolescentes com autismo 

atendidos nesses serviços. A transcrição dos registros em áudio dos grupos focais deu 

origem a cinco temas ordenadores, reunindo os argumentos produzidos por todos os 

CAPSi e grupos de familiares. Esse material foi trabalhado em uma oficina final, ge-

rando 130 indicadores, os quais foram agrupados em cinco eixos temáticos: organiza-

ção do CAPSi; projeto terapêutico individual – PTI; atendimento e mobilização dos fa-

miliares; rede territorial e direitos; formação dos profissionais e processos de trabalho. 

 Em relação à organização do CAPSi, os profissionais valorizaram a flexibilidade 

na oferta de espaços de cuidados e a integração entre os autistas e demais usuários. 
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Já os familiares demandaram espaços exclusivos para os autistas, acreditando que 

precisam de um trabalho específico e direcionado. A maioria dos pais considerou in-

suficiente a frequência e a duração dos atendimentos, ressaltando a precariedade es-

trutural do CAPSi. Os trabalhadores apontaram a necessidade de aumento no tama-

nho das equipes, e os pais se queixaram da alta rotatividade no quadro de funcioná-

rios e da ausência de algumas especialidades nos serviços. Tanto familiares quanto 

trabalhadores ressaltaram as dificuldades na continuidade do tratamento e nos enca-

minhamentos dos autistas para o CAPSi, quando se tornam adultos. 

Quanto ao segundo tema levantado – PTI –, as equipes destacaram a importância 

do técnico de referência, figura responsável pela elaboração do PTI. Os familiares, 

majoritariamente, reconheceram as melhoras dos filhos, valorizando o CAPSi como 

espaço de convivência e socialização, mas também houve queixas de desconheci-

mento do foco do CAPSi e demandas por tratamentos mais direcionados para o au-

tismo. 

O terceiro tema levantado foi o atendimento e a mobilização dos familiares. Os 

profissionais dos CAPSi descreveram a oferta de atendimentos individuais e, princi-

palmente, espaços grupais, tais como estratégias individuais e grupais de cuidado; 

espaços para informação e educação em saúde; iniciativas de cidadania, mobilização 

e organização e participação na gestão do CAPSi. Os familiares reconheceram o aco-

lhimento e o amparo que receberam nos serviços, mas muitos se queixaram da falta 

de informações sobre a patologia dos filhos, levando-os a buscar conhecimento na 

Internet e compartilhá-lo entre eles. 

No quarto tema – Rede, território e direitos –, vários familiares contaram sobre 

seu histórico de peregrinação nos diversos serviços, mas a maior parte deles reco-

nheceu a rapidez de conseguir atendimento após acessar o CAPSi. As equipes apon-

taram como principais problemas de acesso a imensidão dos territórios de abrangên-

cia dos serviços e a malha inadequada de transportes coletivos. Os familiares, além 

desses fatores, criticaram os horários de atendimento que coincidiam com seus turnos 

de trabalho. A articulação com a educação se destacou no tópico da intersetorialidade, 

mas os contatos com as escolas se davam mais a partir dos casos do que em torno 

de parcerias institucionalizadas. 

Sobre Direitos e Benefícios Sociais apresentados por Lima et al. (2014), vale des-

tacar a discussão sobre a concessão do Benefício de Prestação Continuada –  BPC 

e o passe livre. 
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O último tema levantado foi a formação dos profissionais e processos de trabalho. 

A equipe levantou a importância de uma linha teórica mínima, pois os técnicos afirma-

ram pautar sua prática mais em suas próprias experiências e insights. A psicanálise 

foi o referencial teórico mais citado entre os participantes dessa pesquisa; houve con-

cepções de autismo muito variadas, mas também muitas críticas a noções deficitárias 

da visão do autista como ser isolado. Os CAPSi reconheceram a importância de gru-

pos de estudo, especializações e cursos. As equipes foram unânimes ao valorizar a 

integração e circulação dos saberes de cada especialidade no coletivo de trabalhado-

res. Os subtemas levantados foram: capacitação, estudos e formação; circulação do 

conhecimento e processo de trabalho; supervisão clínico-institucional e concepções 

do autismo. 

Para Lima et al. (2014), o principal valor desse trabalho está em os indicadores 

terem sido levantados a partir do próprio campo de atenção psicossocial infantojuvenil 

do SUS, em vez de serem propostos ou impostos por instâncias de fora. O resultado 

final de fato representa de modo fidedigno a voz dos participantes; as concordâncias 

entre profissionais e familiares permitiram a elaboração consensual dos indicadores 

durante a oficina final. Apesar de o recorte escolhido fazer com que os indicadores 

tenham forte caráter local, o autor aposta em seu poder de generalização para outros 

CAPSi do Brasil, e a sua aplicação em ações e pesquisas futuras poderá constatar ou 

refutar essa hipótese. 

 

2.4 Escolaridade 

 

O debate sobre a inclusão escolar no Brasil tem se transformado, cada vez mais, 

num verdadeiro embate, provocando polêmica, estridência e polarização, nas pala-

vras de Mendes (2006).  

Gomes e Mendes (2010) conduziram estudo sobre caracterização de alunos com 

autismo matriculados em escolas municipais regulares de Belo Horizonte, com o ob-

jetivo de descrever a maneira como essa escolarização vem ocorrendo nas escolas 

comuns, a partir da perspectiva dos professores. Participaram do estudo 33 professo-

res da rede regular de ensino do município que tinham contato direto e diário com 

alunos com autismo, e, para tanto, foi utilizado um questionário semiestruturado e a 

escala CARS (Childhood Autism Rating Scale). Quanto ao suporte à escolarização 
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dos alunos, foram identificados três tipos de apoios: auxiliar de vida escolar, acompa-

nhamento extraescolar de profissionais especializados e escolarização especializada, 

ofertada no contraturno à frequência da classe comum da escola regular. Cerca de 

40% dos alunos da educação infantil possuíam um auxiliar de vida escolar. Aproxima-

damente 60% dos alunos da Educação Infantil eram acompanhados por profissionais 

especializados extraescolares. Apenas um aluno frequentava escola especial, além 

da escola regular.  

Gomes e Mendes (2010) ainda constataram que 54% dos professores afirmaram 

receber suporte ocasional do município (Núcleo de Inclusão ou Equipe de Inclusão da 

Regional). Na relação entre a idade dos alunos e a série/ciclo em que estavam matri-

culados, observou-se que essa correspondência ocorria em 100% dos casos na Edu-

cação Infantil. Nos 1º, 2º e 3º ciclos, 50% a 60% dos alunos estavam matriculados em 

etapas que não correspondiam ao esperado para a idade cronológica. Em relação à 

permanência em sala de aula, 80% dos alunos da Educação Infantil permaneciam em 

sala de aula durante toda jornada escolar; o restante dos alunos não permanecia em 

sala de aula ou permaneciam "às vezes”. Observou-se baixa participação dos alunos 

com autismo nas tarefas de sua turma, no geral, fossem elas idênticas ou diferencia-

das, em todas as etapas escolares. A maneira como os professores avaliavam seus 

alunos com autismo foi predominantemente idêntica à dos colegas na Educação In-

fantil; porém, o quadro se inverteu no 1º ciclo, tornando-se predominantemente dife-

renciada. Já nos 2º e 3º ciclos, observaram-se porcentagens semelhantes na avalia-

ção: 50% dos professores relataram avaliar seus alunos com autismo de maneira di-

ferenciada, enquanto os outros 50% afirmaram avalia-los de forma igualitária. No ge-

ral, observou-se que em torno de 90% dos alunos com autismo não acompanham os 

conteúdos pedagógicos desenvolvidos pelas escolas.  

Para Mendes, Cia e Tannus-Valadão (2015), a questão da inclusão escolar tem 

despertado um debate fervoroso nos últimos 30 anos, e o termo educação inclusiva 

refere-se ao “movimento que busca criar escolas que caminhem ao encontro das ne-

cessidades de todos os alunos e que oportunize que eles sejam educados juntos, em 

classes comuns, compatíveis em idade e em escolas da vizinhança”.     

Em artigo de revisão da literatura sobre inclusão escolar de alunos com TEA no 

Ensino Fundamental no período de 1995 até 2016 Teodoro, Godinho e Hachimine 

(2016) encontraram que o conceito de inclusão ainda é interpretado de maneira errô-

nea, pois os professores e os demais profissionais da área da educação entendem 
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que a inclusão é apenas matricular o aluno e nada mais, quando a inclusão é mais 

ampla, propõe que o aluno se desenvolva e aprenda, apesar das suas limitações. 

Para que a inclusão escolar ocorra de fato, é necessário que haja conscientização, 

que se aceitem as diferenças e que se aprenda a conviver com a diversidade, e essa 

convivência é benéfica tanto para o professor como para os demais alunos e todos os 

demais indivíduos da comunidade escolar.  

 

Os autores Teodoro, Godinho e Hachimine (2016) apontam que o professor tam-

bém deve estar bem preparado para atender os alunos com deficiência, especial-

mente o aluno autista e suas peculiaridades, buscando obter uma formação continu-

ada, frequentar cursos na área da educação especial e refletir sobre o tema. Dizem, 

ainda, que o professor deverá fazer as adaptações curriculares necessárias para que 

o aluno com TEA aprenda com os demais alunos. Em relação aos alunos com TEA, 

por ser um assunto pouco conhecido, muitos chegam à escola sem diagnóstico fe-

chado, e o professor, então, deverá analisar como esse aluno age em sala de aula. 

Isso tudo também depende de quais tipos de informação sobre o transtorno o profes-

sor possui e de encaminhamento para a direção da escola, que tomará as devidas 

providências, possivelmente comunicando aos pais para que procurem auxílio mé-

dico.  

Teodoro, Godinho e Hachimine (2016) concluíram que a inclusão, não só dos 

alunos com TEA, mas de maneira geral, ainda é um caminho longo a ser percorrido, 

que já possui avanços, mas ainda é necessário que haja algumas intervenções na 

prática educativa. 

Segundo censo disponível no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o número de crianças do público-alvo da educa-

ção especial matriculadas no ensino regular passou de 306 mil, em 2007, para 648 

mil em 2013, com diminuição de 348 mil matrículas em classes especiais e escolas 

exclusivas, em 2007, para 194 mil em 2013. Esses números demonstram que a polí-

tica de educação especial adotada pelo Ministério da Educação trouxe mudanças sig-

nificativas na perspectiva da inclusão. Entretanto, embora o número de matrículas te-

nha crescido, será que as necessidades educacionais diferenciadas desses alunos 

estão sendo supridas? 

Em artigo de Tibyriçá (2016) sobre o Direito à Educação das Pessoas com Trans-
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torno do Espectro do Autismo, foram mapeadas as violações à educação dessa po-

pulação denunciadas ao Núcleo Especializado dos Direitos do Idoso e da Pessoa com 

Deficiência da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por meio de consulta pú-

blica realizada por formulário online em 2014. Foram considerados 539 formulários 

dos 600 respondidos, e os resultados indicaram que o Estado de São Paulo e os Mu-

nicípios do Estado não têm efetivado o direito à educação das pessoas com TEA nos 

termos previstos na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com De-

ficiência, que tem efeito de emenda constitucional no ordenamento jurídico brasileiro. 

A Defensoria Pública é a instituição permanente prevista na Constituição Federal 

Brasileira (art. 134) que existe para a orientação jurídica, promoção dos direitos hu-

manos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais 

e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. O Núcleo Especializado dos 

Direitos dos Idosos e das Pessoas com Deficiência (NEDIPED) da Defensoria Pública 

do Estado de São Paulo (DPE/SP) vem acompanhando, em conjunto com a 3ª Defen-

soria Pública da Unidade da Fazenda Pública, a ação civil que condenou o Estado de 

São Paulo a prestar atendimento adequado de educação, saúde e assistência às pes-

soas com TEA. De acordo com a sentença confirmada em segunda instância, o Es-

tado de São Paulo foi condenado a: (1) providenciar unidades especializadas próprias 

e gratuitas, nunca as existentes para tratamento dos doentes mentais “comuns”, para 

o tratamento de saúde, educacional e assistencial às pessoas com autismo, em re-

gime integral e parcial para todos os residentes no Estado de São Paulo; e (2) en-

quanto não tivesse essas unidades e até quando quisesse, deveria arcar com custas 

integrais do tratamento (internação especializada em regime integral ou não), da as-

sistência, da educação e da saúde específicos em entidade não estatal. Em março de 

2014, o Ministério Público do Estado de São Paulo pediu o arquivamento da ação civil 

pública, baseando-se, principalmente, na promulgação da Lei 12.764 (BRASIL, 2012), 

que instituiu uma política nacional para defesa dos direitos das pessoas com TEA, e 

também porque o Estado de São Paulo elaborou uma política para atendimento das 

pessoas com TEA. 

Para subsidiar a defesa jurídica pela Defensoria Pública, Tibyriçá (2016) coletou 

e organizou dados relativos à violação dos direitos e às causas de violação desses 

direitos para a proposição de medidas extrajudiciais e judiciais. O estudo foi qualita-

tivo-quantitativo, do tipo exploratório. Os formulários deveriam atender aos seguintes 

requisitos: pessoas, independentemente da idade, com diagnóstico de TEA, podendo 
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ou não ter comorbidades comuns aos TEA; residentes no Estado de São Paulo; que 

estivessem matriculados em escolas públicas estaduais ou municipais ou em escolas 

privadas com convênio com o Estado ou Município de São Paulo. Dos 600 formulários 

respondidos por familiares de pessoas com TEA, em todo o Brasil, de outubro a no-

vembro de 2014, foram desconsiderados os que não residiam no Estado de São Paulo 

e aqueles que não indicaram diagnóstico compatível com o código CID F.84. Resta-

ram 539 formulários válidos que foram divididos em três grupos etários: 115 formulá-

rios para crianças de 0 a 5 anos; 337 formulários para crianças e adolescentes de 6 a 

17 anos; e 87 formulários para adultos com mais de 18 anos. 

Tibyriçá (2016) encontrou que, em relação aos menores de 5 anos, 81% declara-

ram estudar em escola regular, sendo que a maioria estava matriculada em escolas 

públicas municipais. Outros 9% não estavam estudando por estar esperando vaga, 

por considerar que ainda não tinham idade ou porque necessitavam de escola espe-

cial. Apenas 10% estavam em escola especial. Os dados mostraram que, mesmo ha-

vendo convênios do Estado de São Paulo com escolas especiais particulares, as cri-

anças dessa faixa etária estavam sendo incluídas em escolas regulares. No entanto, 

cerca de 43% dos pais manifestavam descontentamento com os apoios dados pelas 

escolas e com a falta de profissionais capacitados e manifestavam o desejo de colocar 

os filhos numa escola especial, onde, acreditavam, que o atendimento especializado 

seria dado. 

Na faixa etária de 6 a 17 anos, Tibyriçá (2016) encontrou que, aos 6 anos, a mai-

oria ainda estava em escolas regulares, mas, aos 9 anos, isto se invertia, e a maioria 

estava em escolas especiais, com atendimento educacional especializado (33% em 

escola regular, 63% em escola especial e 4% não estavam estudando). Além disso, 

após colocarem os filhos em escolas especiais, a grande maioria dos pais (mais de 

90%) não desejava colocá-los em outra; já em relação àqueles que estavam na escola 

regular, metade dos pais demonstrava descontentamento, afirmando desejar mudar 

os filhos de escola.  Em relação ao grupo com idade acima de 18 anos, todos os que 

continuavam estudando estavam matriculados em escola especial. 

Esses dados indicam que nem o Estado de São Paulo nem os munícipios do Es-

tado têm conseguido efetivar o direito à educação das pessoas com TEA. De acordo 

com o parágrafo 1º do art. 24 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pes-

soas com Deficiência (BRASIL, 2009) 
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os Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em to-

dos os níveis, bem como o aprendizado ao longo da vida, sendo um 

dos objetivos permitir o máximo desenvolvimento possível da persona-

lidade e dos talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, 

assim como de suas habilidades físicas e intelectuais. 

 

Além disso, cabem aos Estados Partes assegurar que “medidas de apoio indivi-

dualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvi-

mento acadêmico e social, de acordo com a meta da inclusão plena”. 

Tibyriçá (2016) conclui que as escolas regulares públicas não vêm garantindo o 

aprendizado nem o desenvolvimento das habilidades, sequer conseguem alfabetizar 

aqueles que teriam capacidade para tal, e não adotam medidas de apoio individuali-

zadas. Em razão disso, à medida em que a idade das crianças avança e os desafios 

no aprendizado também aumentam, os pais acabam demandando acesso em escola 

especial. 

 

3.5 Direitos das pessoas com TEA 

 

As pessoas com TEA, hoje, no Brasil, têm expressamente reconheci-

dos os direitos que todas as pessoas têm e mais todos os direitos que 

todas as pessoas com deficiência também têm, que estão previstos na 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiên-

cia (BRASIL, 2009), na Constituição Federal (BRASIL, 1988), na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – LDB (BRASIL, 1996), e no Estatuto 

da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990). (TIBYRIÇÁ 2016) 

 

A Dignidade da Pessoa Humana, verdadeiro diamante constitucional, cristalizada 

na Lei Maior (art. 1º, inciso III), a partir de 1988, tem servido de proposta-fonte para a 

criação de leis que possibilitem o atendimento e o tratamento de várias patologias ou 

transtornos inseridos no cotidiano das famílias brasileiras. Cabe dizer que a Dignidade 

da Pessoa Humana surgiu na Constituição Federal de 1988 para busca, efetivação e 

defesa (conquista) de direitos fundamentais da coletividade, em todo e qualquer seg-

mento da sociedade. Entre essas conquistas estão o bem-estar, o desenvolvimento, 

a igualdade e a justiça social. 

É possível afirmar, de maneira categórica, que o legislador se preocupou com a 

questão da dignidade humana bem antes dos artigos, incisos, alíneas e parágrafos 
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únicos da Constituição, ao observar, já no preâmbulo do documento constitucional, 

todas as garantias coletivas e individuais que viriam a seguir, ao cravar a primeira 

frase:   

 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Naci-

onal Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a as-

segurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a se-

gurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 

valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem precon-

ceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna 

e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulga-

mos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚ-

BLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

 

Logo após o preâmbulo, no primeiro artigo da Constituição (inciso III), está colo-

cada a Dignidade da Pessoa Humana, pilar que sustenta, pode-se dizer, todos os 

outros 249 artigos que transformam o cidadão, principalmente os menos favorecidos 

econômica e financeiramente, em merecedor de toda e qualquer proteção do Estado 

brasileiro. 

Um segundo mandamento constitucional é o artigo 23, inciso II, da CF/88, que 

afirma ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-

nicípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 

portadoras de deficiência. 

De forma bastante generosa, a Constituição Federal diz, no artigo 196, que a sa-

úde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e eco-

nômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recupera-

ção.  

Na Assistência Social, a Lei Maior Brasileira não deixa por menos, ao assinalar 

em seu artigo 203: “A assistência social será prestada a quem dela necessitar, inde-

pendentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
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promoção de sua integração à vida comunitária; 

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 

de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 

O mandamento acima se incorpora de forma indiscutível com a possibilidade de 

a pessoa com algum tipo de deficiência integrar-se, ainda em respeito à Dignidade da 

Pessoa Humana 

Toda a fundamentação jurídico-constitucional anterior seria o bastante para ga-

rantir o máximo de assistência por parte do Estado brasileiro às famílias carentes, 

cujos filhos sofram alguma deficiência ou transtorno. Nos parágrafos seguintes, ainda 

encontraremos outros suportes às famílias que se enquadrem na classificação de “fra-

gilidade econômico-social”: o artigo 205 fala sobre a Educação; o artigo 215 se refere 

à Cultura; o artigo 217, aos Desportos; o artigo 226, à família, à criança, ao adoles-

cente, ao jovem e ao idoso. Após esse “desfile” de princípios e mandamentos consti-

tucionais, há que se perguntar: É suficiente? 

A partir de 1989, há quase 30 anos, portanto, o legislador brasileiro passou a se 

preocupar com maior grau de intensidade ao tratamento das pessoas com deficiência, 

obrigando, por meio de Leis e Decretos, o poder público a oferecer algum tipo de 

assistência direta àquelas pessoas que padecem de algum mal ou às suas famílias.  

A Lei 7.853/89 versa sobre o estabelecimento de normas gerais que asseguram 

o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de defici-

ência, e sua efetiva integração social. Os parágrafos primeiro e segundo da norma 

deixam claro o espírito do legislador, ao definir: 

 

§ 1º Na aplicação e interpretação desta Lei, serão considerados os va-

lores básicos da igualdade de tratamento e oportunidade, da justiça 

social, do respeito à dignidade da pessoa humana, do bem-estar, e 

outros, indicados na Constituição ou justificados pelos princípios gerais 

de direito. 

§ 2º As normas desta Lei visam garantir às pessoas portadoras de de-

ficiência as ações governamentais necessárias ao seu cumprimento e 

das demais disposições constitucionais e legais que lhes concernem, 

afastadas as discriminações e os preconceitos de qualquer espécie, e 

entendida a matéria como obrigação nacional a cargo do Poder Público 

e da sociedade. 
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Há que se observar que esta lei chega ao nível de detalhe que estipula crimes 

penais para o dolo na relação com pessoas, de forma direta ou indireta, com algum 

grau de deficiência, conforme o artigo 8º e seus incisos:  

 

Art. 8o Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos 

e multa: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 

I - recusar, cobrar valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar 

ou fazer cessar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de 

qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua deficiên-

cia; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 

II - obstar inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qual-

quer cargo ou emprego público, em razão de sua deficiência; (Redação 

dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 

III - negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em ra-

zão de sua deficiência; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) 

(Vigência) 

IV - recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar de prestar as-

sistência médico-hospitalar e ambulatorial à pessoa com deficiên-

cia; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 

V - deixar de cumprir, retardar ou frustrar execução de ordem judicial 

expedida na ação civil a que alude esta Lei; (Redação dada pela Lei nº 

13.146, de 2015) (Vigência) 

VI - recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propo-

situra da ação civil pública objeto desta Lei, quando requisitados. (Re-

dação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 

§ 1o Se o crime for praticado contra pessoa com deficiência menor de 

18 (dezoito) anos, a pena é agravada em 1/3 (um terço). (Incluído pela 

Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 

§ 2o A pena pela adoção deliberada de critérios subjetivos para indefe-

rimento de inscrição, de aprovação e de cumprimento de estágio pro-

batório em concursos públicos não exclui a responsabilidade patrimo-

nial pessoal do administrador público pelos danos causados. (Incluído 

pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) 

§ 3o Incorre nas mesmas penas quem impede ou dificulta o ingresso 

de pessoa com deficiência em planos privados de assistência à saúde, 

inclusive com cobrança de valores diferenciados. (Incluído pela Lei nº 

13.146, de 2015) (Vigência) 

§ 4o Se o crime for praticado em atendimento de urgência e emergên-

cia, a pena é agravada em 1/3 (um terço). (Incluído pela Lei nº 13.146, 

de 2015) (Vigência) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art98
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art98
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art98
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art98
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art98
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art98
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art98
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art98
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art98
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art98
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art98
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art98
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art98
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art98
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art98
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art98
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art98
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 Ressalte-se que a Lei 13.146, assinada pela então presidente Dilma Roussef, em 

6 de julho de 2015, instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

A Lei 12.764 que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa 

com Transtorno do Espectro Autista, também assinada pela então presidente Dilma 

Roussef em 27 de dezembro de 2012, chegou 24 anos depois da Constituição Federal 

de 1988. Por essa lei, é considerada pessoa com TEA aquela portadora de síndrome 

clínica caracterizada por deficiência persistente e clinicamente significativa da comu-

nicação e da interação social, manifestada por deficiência marcada de comunicação 

verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; 

falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvi-

mento; padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, 

manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por compor-

tamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de compor-

tamento ritualizados; interesses restritos e fixos (Art. 1º, § 1º, Incisos I e II da Lei 

12.764). 

Essa é uma lei sintética, de apenas três páginas, mas, em seu conteúdo, apre-

senta umas das mais importantes afirmações para as pessoas com TEA no artigo 1º, 

parágrafo 2º: “A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com 

deficiência para todos os efeitos legais”. 

Em artigo sobre a mudança da face do autismo no Brasil, Rios e Andrada (2015) 

nos contam que, no final de 2012, após intenso lobby por parte de pais ativistas e 

associações, uma lei federal (a Lei 12.764) reconheceu o autista como deficiente para 

todos os direitos legais. Foi uma estratégia política orquestrada por pais e associações 

imbuídos da necessidade de mudança, com objetivo de tirar a responsabilidade do 

tratamento dos autistas das mãos do serviço público para doentes mentais. 

Segundo Spínola (2016), que publicou artigo recente sobre o ideal e o real na 

efetivação da decisão jurisdicional que implementa políticas públicas, “a possibilidade 

de controle jurisdicional de políticas públicas é um tema muito discutido atualmente, 

que encontra divergências tanto na doutrina quanto na jurisprudência”. Por um lado, 

temos os direitos fundamentais e consagrados no texto constitucional e que são diutur-

namente desrespeitados pelo Estado, principalmente aqueles relacionados à saúde. 

Por outro lado, ocorre que os legitimados para propositura de ações coletivas estão 

cada vez mais atuantes na garantia desses direitos, e também o cidadão comum já 
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está descobrindo que pode buscar individualmente o judiciário para cobrar aquilo que 

o Estado garante aos cidadãos na Constituição. 

Mas veremos que os tribunais de São Paulo e do Rio Grande no Norte assumem 

posições antagônicas no que se refere à aplicação de teorias como a Reserva do 

Possível e o Mínimo Existencial. 

Spínola (2016) diz que, em 2000, o Ministério Público de São Paulo instaurou 

inquérito civil para verificar se o Estado disponibilizava tratamento e educação espe-

cíficos às necessidades das pessoas com autismo. Verificou-se que o Estado somente 

disponibilizava tratamento psiquiátrico comum aos autistas e não um tratamento ca-

paz de atender às necessidades específicas e multidisciplinares. O Ministério Público 

tentou firmar um acordo com a Administração Pública, mas o Estado de São Paulo 

não demonstrou interesse em incluir o tratamento especializado para autistas na lista 

do SUS, nem em disponibilizar entidades especializadas na educação e formação de 

pessoas acometidas por essa doença. Assim, o Ministério Público ajuizou uma Ação 

Civil Pública, com pedido de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública do Es-

tado de São Paulo, requerendo condenação do Estado ao pagamento do valor integral 

necessário ao tratamento, assistência e educação de autistas em entidades de trata-

mento especializadas. 

Essa mesma ação foi referência do artigo citado anteriormente, publicado por Ti-

byriçá (2016), no bloco escolaridade, mas já em segunda estância. 

 

JULGO PROCEDENTE a Ação Civil Pública movida pelo Ministé-

rio Público do Estado de SP contra a Fazendo Pública do Estado de 

São Paulo, com fundamento n artigo 269, inciso I, do código de Pro-

cesso Civil, para CONDENÁ-LA, até que, se o quiser, providencie uni-

dades especializadas próprias gratuitas, nunca as existentes para o 

tratamento de doentes mentais “comuns”, para o tratamento de saúde, 

educacional, e assistencial aos autistas, em regime integral ou parcial 

especializado para todos os residentes no Estado de São Paulo, a: I – 

Arcar com as custas integrais do tratamento (internação especializada 

ou em regime integral ou não), da assistência, da educação e da saúde 

específicos, ou seja, custear tratamento especializado em entidade 

adequada não estatal para o cuidado e assistência aos autistas resi-

dentes no Estado de São Paulo; II – Por requerimento dos represen-

tantes legais ou responsáveis, acompanhado de atestado médico que 

comprove a situação de autista, endereçado ao Exmo. Secretário de 
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Estado de Saúde e protocolado na sede da Secretaria do Estado de 

Saúde ou encaminhado por carta com aviso de recebimento, terá o 

Estado o prazo de trinta (30) dias, a partir da data do protocolo ou do 

recebimento da carta registrada, conforme o caso, para providenciar, 

às suas expensas, instituição adequada para o tratamento do autista 

requerente; III – A instituição indicada ao autista solicitante pelo Estado 

deverá ser o mais próxima possível de sua residência e de seus fami-

liares, sendo que, porém, no corpo do requerimento poderá constar a 

instituição de preferência dos responsáveis ou representantes dos au-

tista, cabendo ao Estado fundamentar inviabilidade da indicação, se for 

o caso, e eleger outra entidade adequada; IV – O regime de tratamento 

e atenção em período integral ou parcial, sempre especializado, deverá 

ser especificado por prescrição médica no próprio atestado médico an-

tes mencionado, devendo o Estado providenciar entidade com tais ca-

racterísticas; V – Após o Estado providenciar a indicação da instituição 

deverá notificar o responsável pelo autista, fornecendo os dados ne-

cessários para o início do tratamento. Para a hipótese de descumpri-

mento das obrigações de fazer dos itens I a V, fixo a multa diária de 

R$50.000,00 (cinquenta mil reais), destinada ao Fundo Estadual de In-

teresses Metaindividuais Lesados (artigo 13 da Lei Federal nº 7347/85, 

tendo a ré o prazo máximo de 30 (trinta dias), a contar da intimação da 

presente decisão, para disponibilizar, de forma permanente, tal atendi-

mento aos portadores de autismo. (PROCESSO 053.00.027139-2 6ª 

Vara Cível da Fazenda Pública de São Paulo). 

 

A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs recurso, mas o Tribunal de 

Justiça de São Paulo manteve a decisão de primeira instância por considerar que a 

Fazenda do Estado não pode afirmar discricionariedade administrativa para manter a 

ilegalidade nem a legitimar pela decantada falta de previsão orçamentária (Teoria da 

Reserva do Possível). Se assim fosse, o exercício de direitos coletivos, difusos, indi-

viduais ou de interesse público ficaria sempre subordinado à discricionariedade admi-

nistrativa e boa vontade do administrador em inserir no orçamento as verbas neces-

sárias.  

Spínola (2016) nos diz, ainda, que podemos ver que o magistrado não se preocu-

pou apenas com que o Estado fornecesse o tratamento, mas que esse tratamento 

fosse adequado, em instituição especializada e próxima à casa do doente, a fim de 

facilitar seu acesso. Entretanto, ao indicar muitos comandos, específicos e demasia-

damente detalhados, acabou-se por complicar e dificultar sua liquidação. A primeira 
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dificuldade é relacionada com o tipo de liquidação a ser feita, que só poderá ser indi-

vidual. Ou seja, toda vez que uma pessoa autista tiver que cobrar seus direitos asse-

gurados na sentença, deverá procurar individualmente a Secretaria de Saúde, realizar 

os procedimentos determinados indicando a instituição de sua preferência e aguardar 

o prazo de 30 dias para ter a resposta administrativa do início e local de tratamento. 

Caso a Secretaria da Saúde permaneça inerte ou descumpra parcialmente algum co-

mando da sentença, o representante do autista deverá dar início à Execução de Sen-

tença Individual, expondo seus motivos e comprovando suas alegações.  

Levando-se em conta o número de habitantes do Estado de São Paulo, local de 

abrangência da decisão, e o número de diagnósticos de autismo, é de se aferir a invi-

abilidade do Judiciário em apreciar, um a um, cada caso de liquidação, e, consequen-

temente, a demora no cumprimento da determinação judicial. As liquidações individu-

ais continuam a superlotar o judiciário, e os jurisdicionados continuam tendo que 

aguardar prazo muito grande para receber a tutela jurisdicional e receber o reembolso 

a que têm direito, isso quando o conseguem. 

Segundo Spínola (2016), a questão do autismo também foi submetida à análise 

do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte no ano de 2008, em razão de uma 

sentença de primeiro grau que determinou, em sede de antecipação de tutela, que o 

Estado custeasse as despesas do autor autista, em instituição particular especializada 

no tratamento do autismo, pelo período necessário ao seu tratamento. A corte superior 

daquele Estado acolheu os argumentos do agravante e entendeu que o Estado do Rio 

Grande do Norte já disponibiliza tratamento especializado aos portadores de autismo, 

relacionando várias instituições públicas, inclusive convênios com estabelecimentos 

particulares, que foram informadas pelo Secretário de Estado da Educação e Cultura. 

Um dos argumentos utilizados para embasar a decisão foi a chamada Teoria da Re-

serva do Possível, segundo a qual os recursos do Estado são limitados, e não seria 

razoável atender um único caso em detrimento da grande massa de pessoas que 

detêm a mesma necessidade especial. 

Spínola (2016) ainda diz que a Teoria da Reserva do Possível não pode ser sim-

plesmente invocada pelo ente público. Se suscitada, deve ser comprovada detalha-

damente no orçamento, restando indubitável a inviabilidade do provimento jurisdicio-

nal que controla políticas públicas; além do mais, tal teoria encontra sua limitação 

quando estamos diante de direitos que envolvem o Mínimo Existencial. Pelo que se 

pode extrair do julgado, não se comprovou a alegada ofensa aos limites orçamentários 
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do Estado do Rio Grande do Norte e, mesmo que tivesse sido comprovada, essa teo-

ria não se sustenta diante do Mínimo Existencial do autor autista, que necessitava de 

tratamento especializado para seu desenvolvimento digno e sua inclusão social. O 

Tribunal também acolheu a alegação de que o Estado já possui tratamento especiali-

zado adequado baseado somente na palavra do Secretário de Educação e Cultura, 

sem diligenciar no sentido de aferir se realmente este tratamento é multidisciplinar, a 

fim de atender às peculiaridades de cada diagnóstico, ou se os autistas são tratados 

como doentes mentais comuns.  

Nesse caso, segundo Spínola (2016), foi identificado que o autor individual não 

teve condições de reunir provas das condições de tratamento oferecidas pela rede 

pública com relação aos autistas, como fez o Ministério Público de São Paulo, que só 

ajuizou a ação pública depois de instaurar um inquérito civil. 

Em suas conclusões finais, Spínola (2016) diz que as decisões do Estado de São 

Paulo, com relação aos autistas, demonstram real interesse no bem-estar desse grupo 

de pessoas e delinearam diretrizes para seu cumprimento; já o estado do Rio Grande 

do Norte demonstrou desconhecer as necessidades especiais e individualizadas dos 

portadores de autismo, que variam de acordo com o espectro, e deixou-se convencer 

por argumentos relativos à Teoria da Reserva do Possível, sem qualquer comprova-

ção, mesmo quando se estava diante do Mínimo Existencial. 

Buscamos artigos de pesquisas realizadas em diferentes estados do nosso país, 

como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio Grande do 

Norte, para tecer nossa colcha de retalhos deste país de dimensões continentais e 

mapear o uso-fruto dos direitos utilizados pelos pais e/ou responsáveis, pelas pessoas 

com TEA, em relação aos serviços oferecidos pelas redes públicas de saúde, educa-

ção, assistência social e transporte, a partir do momento do diagnóstico. 
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II – MÉTODO 

 

 

Esta pesquisa de caráter descritivo e exploratório foi pautada em dados coletados 

a partir de questionário estruturado, elaborado pela pesquisadora, com a colaboração 

de alunos e pesquisadores do Laboratório TEA-MACK, com questões fechadas e 

abertas.  

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie e aprovado em 15/07/2017, CAEE: 

65759417.3.0000.5482. Entretanto, sua execução prévia à aprovação está calçada na 

Resolução 510, de 7 de abril de 2016 do Conselho Nacional de Saúde, que reza, em 

seu parágrafo único, que “não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP/CO-

NEP: I – pesquisa de opinião pública com participantes não identificados”.  

A pesquisa abrange três dimensões:  

I – Caracterização da demanda familiar das pessoas com TEA dividida em cinco 

etapas descritas em detalhes mais à frente. 

II – Criação do site com a URL www.direitodoautista.com.br, já registrada no re-

gistro.br pela autora, contendo as duas principais leis vigentes na íntegra, critérios 

diagnósticos do DSM-5 e os principais direitos / benefícios oferecidos pelo Estado, 

local, ainda, em que será disponibilizada a cartilha desenvolvida para que qualquer 

pessoa possa baixá-la em seu celular, computador etc.  

III – Desenvolvimento da Cartilha de Orientação sobre os direitos legais e sobre 

as formas de buscá-los e exercê-los para os responsáveis por pessoas diagnosticadas 

com TEA, em uma linguagem acessível.  

As cinco etapas para a caracterização da demanda familiar das pessoas com TEA 

são descritas a seguir. 

1ª Etapa  

O questionário-piloto foi inspirado em um questionário respondido pela autora 

como sujeito de pesquisa da Red Espectro Autista Latino America – REAL, que teve 

por objetivo prover um quadro compreensivo das maiores necessidades e desafios 

enfrentados pelas famílias afetadas pelo TEA em países da REAL (Argentina, Brasil, 

Chile, Uruguai, Venezuela e República Dominicana), com o propósito de aprimorar a 

conscientização, melhorar os serviços e desenvolver soluções de políticas públicas 

relacionadas ao TEA. A Pesquisa de Necessidades de Cuidadores foi amplamente 

http://www.direitodoautista.com.br/


32 
 

disseminada pelas redes REAL durante um período de quatro meses (dezembro de 

2015 a abril de 2016), e os cuidadores puderam completá-la online, assistidos por um 

clínico ou não. Foram perguntadas informações sobre a demografia da família, carac-

terísticas dos indivíduos afetados, serviços encontrados, percepções dos pais / cuida-

dores e estigma. Foram concluídos 2.965 inquéritos (1.246 oriundos do Brasil). Após 

a limpeza dos dados e sua análise, os pesquisadores (RATAZZI et al., 2016) da REAL 

elaborarão um relatório nacional e regional.  
O questionário-piloto foi um instrumento com perguntas estruturadas contendo 

questões fechadas e abertas, elaborado pela pesquisadora a partir do questionário 

acima citado, no qual a pesquisadora e uma estudante de psicologia e estagiária do 

Laboratório TEA-MACK em programa de iniciação científica procederam a alterações 

baseadas na experiência materna da pesquisadora, nas experiências vividas no labo-

ratório e nos objetivos desta dissertação. Foram levantadas questões relativas ao tipo 

de assistência de saúde fornecida à família e ao indivíduo com TEA, assistência so-

cial, tipo de suporte educacional recebido na rede pública de ensino, suporte finan-

ceiro recebido pelo governo, tempo de intervenção a partir do diagnóstico do indivíduo, 

utilização de algum benefício proporcionado pelas leis vigentes.  

O questionário-piloto foi submetido a profissionais de marketing da agência de 

propaganda TMC Comunicação Ltda., para formatação de um layout adequado, bus-

cando facilitar a leitura e o entendimento do respondente. Esse questionário-piloto foi 

dividido em cinco blocos: Características Sociodemográficas, Diagnóstico, Direitos - Es-

colaridade, Direitos - Saúde e Direitos / Benefícios TEA.  

2ª Etapa  

O questionário-piloto foi submetido a validação semântica a partir de sua aplica-

ção a um grupo-piloto, composto de mães de autistas de um grupo do Facebook cha-

mado “Tão Longe... Tão Perto”, composto de 11 membros, e foi compartilhado 22 

vezes por essas mães com outras mães de autistas, gerando 156 questionários res-

pondidos em uma semana.  

Esse procedimento foi feito para identificar possíveis falhas no entendimento das 

perguntas, eventuais erros estruturais e também para acatar sugestões pertinentes 

dos responsáveis que eventualmente merecessem maior grau de importância.  

3ª Etapa  

Com o resultado do grupo-piloto (n = 156), foram feitas as alterações necessárias 
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para o questionário final, intitulado Instrumento TEA-Mack sobre os Direitos das Pes-

soas com TEA. No quadro a seguir estão indicadas as alterações realizadas no ques-

tionário-piloto e como ficaram as questões no questionário final.  

 

 

Questionário-piloto Alterações 
Questão final no 

Instrumento TEA-MACK 
Etapa 

  

Acrescentou-se questão fechada 

sobre o Estado e aberta sobre a 

Cidade de procedência da família 

1.0 Qual seu Estado?  

1.1 Cidade? 
3ª Etapa 

1.1 Nível de escolaridade 

dos responsáveis 

Acrescentaram-se três opções 

para pós-graduação (especializa-

ção, mestrado e doutorado) 

1.2 Nível de escolaridade  

dos responsáveis 
4ª Etapa 

1.2 Sexo  

(da pessoa com TEA) 
Acrescentou-se sexo biológico 

1.3 Sexo biológico  

(da pessoa com TEA) 
3ª Etapa 

1.3 Idade  

(da pessoa com TEA) 
Restringiu-se a idade a numeral 

1.4 Idade em numeral 

(da pessoa com TEA) 
3ª Etapa 

  

Acrescentou-se questão sobre o 

grau de parentesco em relação à 

pessoa com TEA para comple-

mentar a questão anterior sobre 

haver mais alguma pessoa com 

TEA na família 

1.9 Qual é o grau de paren-

tesco em relação à  

pessoa com TEA? 

3ª Etapa 

1.12 O nascimento da 

pessoa com TEA mudou a 

qualidade da relação dos 

pais? 

As questões 1.12 e 1.13 foram uni-

ficadas, mudando-se as opções de 

respostas para:  

- Não mudou 

- Mudou para melhor  

- Mudou para pior 

1.13 O nascimento da pessoa 

com TEA mudou a qualidade 

da relação dos pais? 

3ª Etapa 

1.15 Qual sistema de sa-

úde sua família utiliza? 

Acrescentou-se mais de uma op-

ção para as famílias que usam um 

sistema misto.  

Ex.: SUS e Plano Privado. 

1.15 Qual sistema de saúde 

sua família utiliza?  

Marque mais de uma opção  

se for preciso. 

3ª Etapa 

2.1 Idade da criança 

quando foi diagnosticada 

com TEA 

Restringiu-se a idade a numeral 

2.1 Idade da criança quando foi 

diagnosticada com TEA 

(apenas numeral) 

3ª Etapa 

2.2 Quem foi o primeiro a 

levantar a suspeita? 

Acrescentaram-se as opções de 

resposta:  

- Professor / Coordenador Escolar 

- Pedagogo 

- Psicopedagogo 

2.2 Quem foi o primeiro a le-

vantar a suspeita? 
4ª Etapa  

 Acrescentou-se questão 

2.4 Qual foi a primeira queixa 

(alteração comportamental) 

percebida? 

3ª Etapa 
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Questionário-piloto Alterações 
Questão final no 

Instrumento TEA-MACK 
Etapa 

  
Acrescentou-se questão  

de exclusão e triagem 

2.5 Qual o código da CID  

(Classificação Internacional de 

Doenças) ou o nome informado 

no diagnóstico? 

3ª Etapa 

  
Acrescentou-se questão 

de exclusão e triagem 
2.6 Possui laudo médico? 3ª Etapa 

2.4 Quantos km você teve 

que se locomover para re-

ceber o diagnóstico? 

Corrigiu-se a opção de 50 km a 

100 km para 51 km a 100 km 

2.7 Quantos km você teve que 

se locomover para receber  

o diagnóstico? 

3ª Etapa 

2.5 Qual foi o profissional 

que deu o diagnóstico de 

TEA? 

Mudou-se o enunciado da questão 

e passou a ser fechada 

2.8 Qual foi o profissional que 

fechou o diagnóstico de TEA? 

Marque mais de uma opção 

se for preciso 

3ª Etapa 

  
Acrescentou-se questão fechada 

sobre comorbidades 

2.9 A pessoa com TEA tem  

alguma comorbidade  

(outras doenças / deficiências) 

associada? 

3ª Etapa 

  
Acrescentou-se questão aberta so-

bre outros tipos de comorbidades 

2.10 Caso tenha marcado  

"outros" na questão anterior, 

especifique qual 

3ª Etapa 

3. Escolaridade Alterou-se o nome do bloco 3. Direitos - Escolaridade 4ª Etapa  

3.1 Seu filho frequenta a 

escola? 

Alterou-se o enunciado e as op-

ções de resposta para:  

- Sim 

- Não 

- Não está em idade escolar  

- Não, já se formou 

3.1 A pessoa com TEA fre-

quenta a escola? 
5ª Etapa 

3.2 Que tipo de escola seu 

filho frequenta? 

Alterou-se o enunciado e as op-

ções de resposta para:  

- Escola regular 

- Escola regular - sala comum com AEE 

- Escola regular - sala comum sem AEE 

- Escola regular - sala especial 

- Escola regular - só AEE 

- Escola especial 

- Ensino domiciliar 

- Outro   

3.2 Que tipo de escola a pes-

soa com TEA frequenta  

(ou frequentou)? 

4ª Etapa + 

5ª Etapa 

  
Acrescentou-se questão fechada 

sobre AEE 

3.3 O professor de AEE tem al-

guma formação / especializa-

ção em TEA? 

5ª Etapa 

  
Acrescentou-se questão aberta so-

bre AEE 

3.4 Quais atividades seu filho 

faz no AEE? 
5ª Etapa 

  
Acrescentou-se questão fechada 

sobre AEE 

3.5 Com que frequência seu 

filho vai ao AEE? 
5ª Etapa 
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Questionário-piloto Alterações 
Questão final no 

Instrumento TEA-MACK 
Etapa 

3.3 A escola que seu filho 

frequenta é: 

Alterou-se o enunciado e acres-

centou-se a opção de resposta: 

Privada paga pelo estado 

3.6 A escola que a pessoa com 

TEA frequenta é: 
4ª Etapa 

  Acrescentou-se questão fechada 

3.7 O indivíduo com TEA  

precisa de apoio ou serviços 

especializados na escola 

3ª Etapa 

  
Acrescentou-se questão fechada  

e a opção EJA 

3.8 Qual o nível atual d escola-

ridade do indivíduo com TEA? 

3ª Etapa + 

4ªEtapa 

  Acrescentou-se questão fechada 

3.9 No ambiente ESCOLAR, 

seu filho recebe (ou recebeu) 

auxilio de profissionais de apoio 

/ serviço especializado por 

conta de suas necessidades? 

Marque mais de uma opção  

se for preciso 

5ª Etapa 

3.7 Seu filho tem grade 

curricular adaptada na es-

cola em que estuda? 

Alteraram-se totalmente o enunci-

ado e as opções de respostas:  

- Sim, faz apenas algumas matérias 

- Sim, tem avaliações (provas) di-

ferenciadas 

- Sim, tem objetivos diferentes de 

aprendizado 

- Sim, tem mais tempo para fazer 

as avaliações (provas) 

- Sim, tem apoio (professor / medi-

ador) para fazer as avaliações 

(provas) 

- Sim, meu filho não precisa fazer 

as avaliações 

- Sim (outro tipo de adaptação) 

- Não 

3.10 Seu filho tem adaptações 

na escola em que estuda?  

Marque mais de uma opção  

se precisar 

4ª Etapa 

  

Acrescentou-se questão aberta 

para complementar a questão  

anterior 

3.11 Especifique qual tipo de 

adaptação seu filho tem  

(ou teve) 

3ª Etapa 

  

Acrescentou-se questão aberta 

vinculada à resposta da pergunta 

3.2 

3.16 Qual o nome da escola 

especial? 
3ª Etapa 

4. Saúde Alterou-se o nome do bloco 4. Direitos - Saúde 4ª Etapa 

4.2 A pessoa com TEA já 

realizou algum tipo de in-

tervenção? 

Alterou-se o enunciado e passou a 

ser questão fechada com  

várias alternativas 

4.2 Quais os tipos de interven-

ção que a pessoa com TEA re-

cebe ou recebeu?  

Marque mais de uma opção  

se for preciso. 

3ª Etapa 

4.3 Qual (quais) tipo(s) de 

intervenção a pessoa com 

TEA já realizou? 

Alterou-se o enunciado e a ques-

tão permaneceu aberta 

4.3 Tem alguma outra terapia 

que a pessoa com TEA fez ou 

faz que não estava na lista  

anterior? 

3ª Etapa 
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Questionário-piloto Alterações 
Questão final no 

Instrumento TEA-MACK 
Etapa 

4.4 Desde o dia em que 

você recebeu o diagnós-

tico, quanto tempo levou 

para conseguir a primeira 

intervenção / tratamento? 

Alteraram-se as opções de tempo 

para: 0-6 meses, 7-12 meses,  

13-18 meses, 19-24 meses e  

+ 25 meses 

4.7 Desde o dia que você rece-

beu o diagnóstico, quanto 

tempo levou para você conse-

guir a primeira intervenção / tra-

tamento 

3ª Etapa 

4.6 Quais terapias seu fi-

lho faz no momento? 

Questão eliminada substituída 

pela 4.2 
  3ª Etapa 

5. Direitos TEA Alterou-se o nome do bloco 5. Direitos / Benefícios TEA 4ª Etapa 

5.2 Descreva quais benefí-

cios oferecidos à pessoa 

com TEA você conhece. 

Alterou-se o enunciado da questão 
5.2 De qual benefício você se 

lembra no momento? 
3ª Etapa 

5.3 Você faz ou já fez uso 

de algum benefício do go-

verno? 

Questão eliminada e mais bem 

descrita na questão seguinte 
  3ª Etapa 

5.4 Se sim, qual benefício 

faz ou fez uso? 

Alterou-se o enunciado da ques-

tão, acrescentaram-se mais op-

ções fechadas de respostas e ade-

quaram-se os termos a lei vigente 

5.3 Qual direito / benefício do 

governo a pessoa com TEA faz 

ou fez uso? Marque mais de 

uma opção se for preciso. 

3ª Etapa + 

5ª Etapa 

5.5 Quanto tempo demo-

rou para conseguir o be-

nefício? 

Alterou-se o enunciado da questão. 

5.4 Quanto tempo demorou para 

conseguir cada benefício / direito?  

(Ex.: Passe ônibus especial 2 me-

ses ou Isenção de IPI 12 meses) 

3ª Etapa 

5.6 Você já recorreu à De-

fensoria Pública ou a um 

advogado particular para 

garantir os direitos do seu 

filho? 

Unificaram-se as questões 5.6 e 5.7, 

que passou a ser fechada com as 

seguintes opções de resposta:  

- Não, nunca recorri 

- Não porque não sei como fazer 

isso 

- Não, porque não adianta 

- Sim, à defensoria pública 

- Sim, a um advogado particular 

5.5 Você já recorreu à Defenso-

ria Pública ou a um advogado 

particular para garantir os direi-

tos do seu filho? 

3ª Etapa 

  

Adicionou-se nova questão  

fechada sobre os motivos pelos 

quais ainda não buscou os direitos 

do filho. 

5.6 Por que você ainda não 

buscou os direitos da pessoa 

com TEA? 

3ª Etapa + 

4ª Etapa 

  

Adicionou-se nova questão aberta 

sobre outros motivos pelos quais 

ainda não buscou os direitos do filho. 

5.7 Se marcou "outro motivo", 

especifique qual 
3ª Etapa 

  

Adicionou-se nova questão aberta 

sobre quais direitos as famílias  

pediriam se pudessem 

5.8 Se você tivesse um advo-

gado à sua disposição, o que 

pediria para o Governo? 

3ª Etapa 

  

Adicionou-se questão aberta vin-

culada à questão 5.9 sobre  

matrícula recusada 

5.9 Qual foi a justificativa  

da escola? 
3ª Etapa 
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Decidimos acrescentar uma questão sobre a localidade (estado e cidade) onde 

moram os respondentes, pois sentimos falta, no questionário-piloto, de recolher dados 

para fazer um mapeamento em relação a que região do país as famílias são mais bem 

informadas ou em qual região buscam mais pelos direitos de seus filhos. 

Na questão sobre o sexo do indivíduo com TEA, foi alterado de gênero para sexo 

biológico para não causar qualquer erro na proporção entre meninos e meninas que, 

segundo o DSM-5, é de quatro meninos para cada uma menina (APA, 2014).  

Na questão sobre quem foi o primeiro a levantar suspeita, acrescentamos, na al-

ternativa “outros”, a possibilidade de dizer quem, pois 25% do grupo-piloto escolheram 

familiares e 41% escolheram a alternativa “outros”, em vez de escolher todos os pro-

fissionais da área da saúde elencados, como médico, pediatra, neurologista, psiquia-

tra, enfermeiro, psicólogo e fonoaudiólogo. 

Na questão sobre escolaridade, foi acrescentada a alternativa “não está em idade 

escolar”, de modo que, com essa escolha, o respondente fosse automaticamente di-

recionado para o bloco Direitos - Saúde. Ainda sobre esse tema, na opção de o indi-

víduo estar em escola especial, o respondente é direcionado para a questão “qual 

escola” e, em seguida, para o bloco saúde. Tendo em vista que quase todas as ques-

tões eram obrigatórias, no caso dos indivíduos em escola especial ou dos que não es-

tavam em idade escolar, os pais precisavam responder todas as questões sobre esco-

laridade para poder seguir adiante no questionário e, assim, inventaram respostas que 

obviamente não correspondiam à realidade, criando um viés no questionário-piloto. 

Na questão sobre se a escola oferece algum atendimento especializado, achamos 

melhor, antes, perguntar se a pessoa com TEA precisa de atendimento especializado, 

pois é possível que a resposta seja que pessoa não precisa desse atendimento, mas 

na visão dos pais, e não poderíamos assumir que a escola não esteja oferecendo 

esse benefício, até porque, se a família não desejar o AEE, ninguém pode obrigá-la a 

ter esse atendimento para o filho. 

Foi acrescentada uma questão sobre comorbidades devido a alguns pais terem 

se queixado sobre a falta desse questionamento, além disso, é sabido que em 30% a 

65% dos indivíduos com TEA são identificadas associações com outras patologias 

(SCHWARTZMAN, 2011). 

Foram acrescentadas questões específicas sobre o código da Classificação In-

ternacional de Doenças e o laudo médico para melhor monitorar os critérios de inclu-

são / exclusão. Havíamos partido do princípio de que o responsável que já tenha o 
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diagnóstico saiba o nome ou a CID do transtorno. Em nosso questionário-piloto, po-

rém, identificamos três respostas em que os pais afirmaram ainda não ter o diagnós-

tico de TEA fechado. 

Alguns pais reportaram dificuldade com o significado da palavra “intervenção” na 

questão do bloco Saúde. Embora a palavra tenha sido mantida, a questão deixou de 

ser aberta e passou a ter mais de uma alternativa para escolha. Todas as terapias que 

foram citadas pelos pais mais de uma vez no questionário-piloto foram elencadas nas 

alternativas. As terapias citadas apenas uma única vez não foram elencadas, mas foi 

deixada a opção “outros”, de modo que passam a poder ser indicadas na questão 

seguinte. 

No bloco sobre Direitos / Benefícios, para não perder a primeira resposta espon-

tânea, deixamos uma questão aberta perguntando quais direitos eles lembravam, e 

só depois introduzimos a questão fechada com todos os direitos elencados. Nos ques-

tionamentos sobre os direitos das pessoas com TEA, pudemos perceber no questio-

nário-piloto que 35,3% responderam que conhecem os benefícios oferecidos pelo go-

verno e que 23% responderam que conhecem alguns, embora apenas 33% fizessem 

uso de algum benefício, metade dos quais informaram utilizar apenas o transporte 

público gratuito. Assim, pareceu necessário acrescentar questões relativas à razão de 

esses responsáveis não estarem buscando os direitos de seus filhos tanto pelas vias 

normais como por meio do judiciário. 

Apenas 4,4% acharam o questionário-piloto confuso e 1,9% acharam-no difícil. 

Os respondentes ainda sugeriram vários assuntos que gostariam que fossem 

abordados no questionário, como preconceito e desconhecimento da síndrome, TEA 

na idade adulta, instituições para TEA adultos e os relacionamentos entre os TEA e 

seus irmãos. Apesar de serem tópicos importantes para os pais, fogem ao escopo 

desta pesquisa.  

4ª Etapa  

O questionário assim reformulado foi submetido à avaliação da Banca de Qualifi-

cação que sugeriu várias mudanças, de acordo com suas experiências profissionais 

e conhecimento na área. Na questão sobre o nível de escolaridade da pessoa com 

TEA, foram acrescentadas as opções EJA e pós-graduação. Na questão sobre grade 

curricular adaptada, o enunciado foi mudado para “quais adaptações a criança tem na 

escola em que estuda”, e foram elencadas várias opções de resposta, assim como foi 

acrescentado espaço para especificar outros tipos de adaptações não elencadas. Na 
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questão sobre o tipo de escola que a pessoa com TEA frequenta, foram acrescenta-

das opções “com” ou “sem AEE”; também foram acrescentadas a fisioterapia e a psi-

canálise como opções de tratamento e intervenção. O texto sobre o teto para recorrer 

à Defensoria Pública foi reformulado.  

5ª Etapa  

O questionário ainda foi avaliado por juiz que atua como Defensora Pública do 

Estado de São Paulo e submetido a alterações, de acordo com as leis vigentes, e 

foram acrescentadas três perguntas específicas sobre frequência das crianças à es-

cola, atividades desenvolvidas e especialização do professor do AEE e sobre os tipos 

de profissionais que dão suporte nas escolas. 

A partir das questões reformuladas, elaborou-se a versão final do Instrumento 

TEA-MACK sobre os Direitos das Pessoas com TEA (Anexo I). Esse instrumento final, 

formatado para aplicação virtual, constou de 56 telas com 15 questões no bloco Ca-

racterísticas Sociodemográficas, 10 questões no bloco Diagnóstico, 16 questões no 

bloco Direitos – Escolaridade, sete questões no bloco Direitos – Saúde e 12 questões 

no bloco Direitos / Benefícios TEA (o layout de apresentação online está no Anexo 2). 

Foram convidados a participar da pesquisa os responsáveis por indivíduos já di-

agnosticados com TEA que tinham endereço eletrônico cadastrado no Laboratório 

TEA-MACK. Simultaneamente, foram informados sobre a pesquisa membros de gru-

pos de mães de autistas na rede social Facebook, em que ficou disponível do dia 

20/03/2017 ao dia 20/04/2017. 

O questionário foi compartilhado em cinco grupos na rede social:  

- Sou Autista... Conheça meu mundo, com 19 mil membros  

- Tão Forte, Tão Perto, com apenas 11 membros 

- Autimates Brasil, com oito mil membros 

- Síndrome de Asperger – Autismo Infantil, com 26 mil membros 

- e Asperger (TEA) e Superdotação, com cinco mil membros. 

O link para a pesquisa ainda foi publicado, no dia 02/04/2017 (Dia Internacional 

de Conscientização do Autismo), no portal Papo de Mãe, na página da Internet O 

Estado de São Paulo (Anexo 3), e foi compartilhado em todas as redes sociais (Face-

book, YouTube e Instagram) do apresentador do programa Missão Américas, da Na-

tional Geographic, Richard Rasmussen, que gravou um vídeo sobre o autismo de seu 

filho, no qual também compartilhou o link da pesquisa (Anexo 4). Esse vídeo teve mais 

de 147 mil visualizações e 3.196 compartilhamentos no Facebook (Anexo 5) e 17.941 
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visualizações no YouTube (Anexo 6).  

No Gráfico 1, mostra-se a quantidade de respostas diárias ao longo dos 32 dias 

em que a pesquisa ficou no ar. Atente-se para os dias 2, 3 e 4 de abril de 2017, quando 

houve maior número de respostas devido às divulgações feitas na mídia. 

 

 

Gráfico 1. Número de respostas diárias ao questionário da pesquisa (N = 1.360) 
 

 

Por se tratar de questionário que foi respondido única e exclusivamente de forma 

eletrônica, logo na folha de rosto do instrumento virtual constavam os termos de Con-

sentimento Livre e Esclarecido, informando concordância com esses termos quando 

o participante respondesse todas as questões e clicasse em ENVIAR. Entendemos, 

portanto, que todos os respondentes concordaram com os termos do referido Con-

sentimento Livre e Esclarecido para a inclusão de seus dados declarados na pesquisa. 

Foram incluídos nesta pesquisa os questionários respondidos de acordo com os 

critérios de inclusão adotados para o cadastro e análise dos dados, a saber: questio-

nários respondidos por responsável ou principal cuidador de pessoa com TEA que 

possuísse laudo médico com indicação do diagnóstico informado o código da CID-10 

F.84 ou o nome do transtorno. 

A pesquisa foi respondida por 1.360 pais / responsáveis, mas, de acordo com os 

critérios de inclusão, foram incluídos na pesquisa 975 questionários com respostas 
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válidas, uma vez que os demais respondentes não possuíam laudo médico diagnós-

tico em que constasse o código da CID-10 nem o nome do transtorno.   

Sendo o questionário disponibilizado na Internet e a participação na pesquisa vo-

luntária, a amostragem foi realizada por acessibilidade. Embora essa não seja uma 

amostragem probabilística, que propicie generalização dos resultados, tal generaliza-

ção pode ser feita mediante análise da amostra quanto à sua composição, validade 

interna e validade externa. 

A fim de mensurar a confiabilidade do questionário, isto é, sua consistência in-

terna com respeito aos itens avaliados, foi calculado o Alpha de Cronbach, um coefi-

ciente que varia de 0 a 1, e obtivemos como resultado 0,58.  

Recentes estudos similares ao nosso apontam que cerca de 80% dos casos de 

TEA são em indivíduos do sexo masculino (TIBYRIÇÁ, 2014). Foi utilizada a propor-

ção de indivíduos com TEA do sexo masculino para validação externa da amostra.  

Foram calculados intervalos de confiança de 95% de confiança para médias e 

proporções (frequências) de interesse. 

Para testar a independência entre pares de variáveis, foi utilizado o teste do Qui-

quadrado de independência. Segundo Siegel e Castellan Jr. (2008), o teste do Qui-

Quadrado de independência só pode ser aplicado se o número de células com fre-

quência esperada inferior a 5 for no máximo 20% do total de células e se não houver 

células com frequências esperadas menores que 1. Se tais suposições não forem 

respeitadas, devem-se combinar categorias de forma que as suposições passem a 

valer. Quando só houver duas categorias em cada variável e, mesmo assim, as supo-

sições não forem respeitadas, deve-se então usar o Teste Exato de Fisher, que é 

baseado na distribuição hipergeométrica. 

Todos os testes estatísticos foram realizados adotando-se nível de significância 

de 5%, sendo, portanto, rejeitadas as hipóteses com níveis descritivos (valores de p) 

inferiores à 0,05. 

As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa Minitab® v. 17. 

Ressalta-se que, por se tratar de um instrumento extenso e como houve um nú-

mero grande de respostas válidas, para efeito desta dissertação analisaremos apenas 

parte dos dados quantitativos, mais especificamente aqueles relacionados aos direitos 

das pessoas com TEA; o restante será analisado e divulgado oportunamente. 

Por fim, esses dados serão utilizados como base na preparação de uma cartilha 
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contendo orientações baseadas nas leis vigentes dos direitos das pessoas com defi-

ciência e na experiência dos pais respondentes. As ilustrações da cartilha já estão em 

desenvolvimento e estão sendo feitas por um jovem, de 21 anos, diagnosticado com 

TEA, não alfabetizado, com enorme habilidade para desenhos, que tem bolsa na Es-

cola de Desenho Visuart, situada no bairro do Belenzinho, na capital de São Paulo, 

orientado pelo professor de desenho Magno Brasil, que se interessou em participar 

do desenvolvimento da parte visual do projeto dessa cartilha. Como se trata de pessoa 

vulnerável, foi feita uma reunião para explicar o projeto para a mãe e para o jovem 

com TEA, e ambos concordaram em participar, sabendo que não haveria qualquer 

valor financeiro envolvido, e foi assinado um contrato de cessão de imagens para a 

cartilha impressa e para a cartilha disponível para download no site direitodoau-

tista.com.br (Anexo 7). 

A cartilha será entregue para cada participante da pesquisa de forma eletrônica e 

estará disponível ao público em geral a partir de novembro de 2017 na URL: www.di-

reitodoautista.com.br, já registrada no registro.br pela autora, juntamente com as duas 

principais leis vigentes na integra, critérios do DSM-5 e orientações sobre os direi-

tos/benefícios oferecidos pelo Estado. 

 

 

  

http://www.direitodoautista.com.br/
http://www.direitodoautista.com.br/
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IV – APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 4.1 Caracterização dos respondentes 

 

Dentre os respondentes, 84% foram mães e 10,46% foram pais (Tabela 1), dei-

xando nossa amostra bastante confiável quanto ao tipo de informação recebida, ou 

seja, 94,46% dos questionários foram respondidos por pais e responsáveis legais pela 

pessoa com TEA. Nesse quesito encontramos similaridade com o estudo de Misquiatti 

et al.  (2015), anteriormente apontado, em que 80% dos respondentes eram mães.  

 

 

 

Tabela 1. Distribuição das frequências relativas ao res-
ponsável pela pessoa com TEA que respondeu ao ques-
tionário.  

Respondentes N % 

Mãe 819 84,00 

Pai 102 10,46 

Outros 54 5,54 

Total 975 100,00 

 

 

 

Devido à quantidade de variáveis relativas aos dados de escolaridade dos res-

pondentes a serem analisadas para os efeitos estatísticos desta dissertação, esses 

dados foram redistribuídos, considerando a somatória de frequências relativas às va-

riáveis “fundamental completo + fundamental incompleto”, “médio completo + médio 

incompleto”, “superior completo + superior incompleto + técnico” e “pós-graduação: 

doutorado + mestrado + especialização” (Tabela 2). Assim, quanto ao nível de esco-

laridade dos respondentes de nossa amostra encontramos, 5,24% com Fundamental 

(incompleto ou completo), 32,23% com Ensino Médio (incompleto ou completo), 

38,04% com ensino superior (incompleto ou completo ou ensino técnico) e 24% com 

pós-graduação. 

A distribuição das frequências relativas ao tipo de escola frequentada pelas pes-

soas com TEA está apresentada na Tabela 3. 
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Tabela 2. Distribuição das frequências relativas à escolari-
dade dos respondentes. 

Escolaridade dos Respondentes N % 

Fundamental 51 5,24 

Médio 314 32,23 

Superior 374 38,4 

Pós-Graduação 235 24,13 

Total 974 100,00 

 

 

Tabela 3. Distribuição das frequências relativas ao tipo de escola frequentada 
pelas pessoas com TEA cujos responsáveis responderam ao questionário. 

Tipo de escola frequentada pelas pessoas com TEA N % 

Privada 404 48,97 

Pública 421 51,03 

Total 825 100,00 

 

 

 

Os respondentes com pós-graduação declararam frequência significativamente 

maior de pessoas com TEA em escola privada (70,61%; 149/211). Já os respondentes 

com Ensino Fundamental ou Médio declararam, ao contrário, número significativa-

mente de pessoas com TEA na escola pública, o que representou 77,27% (34/44) 

para os respondentes com Ensino Fundamental e 70,07% (178/254) para aqueles 

com Ensino Médio (p = 0,000). Não houve diferença nas frequências relativas ao tipo 

de escola frequentada pelas pessoas com TEA quando analisado o grupo de respon-

dentes com Ensino Superior. 

Quanto ao Sistema de Saúde utilizado pela família das pessoas com TEA (Tabela 

4), as duas informações mais importantes e que definem mais o padrão de vida da 

nossa amostra são as famílias que usam o SUS (44,82%) e as famílias que utilizam 

convênio médico pago pela família (37,44%).  

Os CAPS / CAPSi estão dentro do SUS, e o Sistema Privado de Saúde funciona 

com reembolsos quando o convênio é pago pela família. O convênio pago pela em-

presa, por sua vez, é uma variável que pode aumentar ou diminuir os números de 

usuários do SUS, de acordo com a situação de desemprego do país. 
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Tabela 4. Distribuição das frequências relativas ao tipo de sistema de saúde 
utilizado pelas pessoas com TEA cujos responsáveis responderam ao ques-
tionário. 

Sistema de Saúde utilizado pelos respondentes N % 

SUS (público) 437 44,82 

Convênio pago pela família 365 37,44 

Convênio pago pela empresa 289 29,64 

Sistema Privado 231 23,69 

CAPS / CAPSi (público) 131 13,44 

 

 

 

 

Tabela 5. Distribuição das frequências relativas ao nível de instrução dos responden-
tes, o tipo de escola frequentada por pessoas com TEA e o tipo de assistência médica 
usada pela família, cujos responsáveis responderam ao questionário, e respectivos 
valores calculados de p. 

 
Pós-gradu-

ação 

Ensino 

Superior 

Ensino  

Médio 

Ensino  

Funda-
mental 

Valor de 

“p” 

Escola Privada 70,62% 53,48% 29,92% 22,73% 0,000 

Escola Pública 29,38% 46,52% 70,08% 77,27% 0,000 

SUS 24,25% 39,84% 62,10% 68,62% 0,000 

Convênio Familiar 48,09% 39,04% 28,66% 31,37% 0,000 

Convênio Empresarial 35,31% 33,68% 23,24% 13,72% 0,000 

 

 

 

Os respondentes com pós-graduação declararam menor frequência de pessoas 

com TEA que usam o SUS (24,26%; 57/235), enquanto os respondentes com Ensino 

Fundamental (68,62%; 35/51) ou Médio (62,10%; 195/314) declararam frequência sig-

nificativamente maior de pessoas com TEA que usam o SUS (p = 0,000). Não houve 

diferenças no que tange ao uso do SUS quando analisado o grupo de respondentes 

com Ensino Superior (incluindo o ensino técnico). 

Respondentes com pós-graduação declararam número maior de pessoas com 

TEA que usam convênio pago pela família (48,08%; 113/235), e respondentes com 

Ensino Fundamental (31,37%; 16/51) ou Médio 28,66% (90/314) declararam número 
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menor de pessoas com TEA que usam convênio pago pela família. Com relação ao 

uso de convênio pago pela família, não houve diferenças entre as frequências decla-

radas pelos respondentes com Ensino Superior.  

Respondentes com Ensino Superior (33,68%, 126/374) e pós-graduação (35,31%, 

83/235) declararam número maior de pessoas com TEA que usam convênio pago pela 

empresa, e respondentes com Ensino Fundamental (13,72%; 7/51) ou Médio (23,24%; 

73/314) declararam frequência menor de pessoas com TEA que usam convênio pago 

pela empresa (p = 0,000). 

Apesar do bom nível de escolaridade desta amostra (conforme apresentado na 

Tabela 2), 44,82% se declararam usuários do SUS, e 51% das crianças estavam es-

tudando em escola pública.  

Segundo o último censo do IBGE (2010) disponível a distribuição das pessoas 

de 25 anos ou mais de idade, considerando que tinham idade suficiente para terem 

concluído curso superior de graduação, observou-se que 49,3% eram sem instrução 

ou não tinham sequer concluído o ensino fundamental, enquanto 11,3% tinham pelo 

menos curso superior de graduação completo. 

 

4.2 Caracterização das pessoas com TEA 

 

A frequência de pessoas com TEA com sexo biológico masculino (82,67%) foi 

significativamente maior (p = 0,037) do que a de pessoas com sexo biológico feminino 

(17,33%), conforme descrito na Tabela 6. Klin (2006) aponta que tanto as amostras 

clínicas quanto as epidemiológicas há uma maior incidência de autismo em meninos 

do que em meninas, com proporções médias relatadas de cerca de 3,5 a 4,0 meninos 

para cada menina. 

 

 

Tabela 6. Distribuição das frequências relativas ao sexo bioló-
gico das pessoas com TEA cujos responsáveis responderam ao 
questionário. 

Sexo biológico das pessoas com TEA N % 

Feminino 169 17,33 

Masculino 806 82,67 

Total 975 100,00 
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Na Tabela 7 se encontra a distribuição de frequências relativas à faixa etária das 

pessoas com TEA; nas Tabelas 8 e 9, são apresentadas as frequências relativas às 

variáveis de escolaridade dessas pessoas; por fim, na Tabela 10 é apresentada a 

distribuição de frequências de escolaridade, conforme a faixa etária.   

 
 
Tabela 7. Distribuição das frequências relativas à faixa etária 
das pessoas com TEA cujos responsáveis responderam ao 
questionário. 

Faixa etária das pessoas com TEA N % 

0 a 5 anos 388 39,79 

6 a 9 anos 278 28,51 

10 a 14 anos 197 20,21 

15 a 17 anos 45 4,62 

18 anos ou mais 67 6,87 

Total 975 100,00 

 

 
Tabela 8. Distribuição das frequências relativas à frequência 
à escola das pessoas com TEA cujos responsáveis respon-
deram ao questionário. 

Frequência à escola N % 

Sim 880 90,26 

Não 51 5,23 

Não está em idade escolar 17 1,74 

Não, já se formou 27 2,77 

Total 975 100,00 

 

 

Tabela 9. Distribuição das frequências relativas ao nível de escolaridade das 
pessoas com TEA cujos responsáveis responderam ao questionário. 

Nível Escolaridade TEA N % 

Educação Infantil 386 47,02 

Fundamental I (1º ao 5º ano - antigo primário) 273 33,25 

Fundamental II (6º ao 9º ano - antigo ginásio) 102 12,42 

Ensino Médio (antigo colegial) 39 4,75 

Curso técnico / profissionalizante 3 0,37 

Curso superior / Faculdade 17 2,07 

EJA - Educação de Jovens e Adultos 1 0,12 

Total 821 100,00 

 

 



48 
 

Tabela 10. Distribuição das frequências relativas ao nível de escolaridade das 
pessoas com TEA cujos responsáveis responderam ao questionário, de acordo 
com respectivas faixas etárias. 

Nível Escolaridade 0 a 5 6 a 9 10 a 14 15 a17 18 ou + Total 

Educação Infantil 341 41 4 0 0 386 

Fundamental I 6 206 57 1 3 273 

Fundamental II 0 1 88 10 3 102 

Ensino Médio 0 0 4 19 16 39 

Curso Superior 0 0 0 0 17 17 

Técnico / Profissionalizante 0 0 1 1 1 3 

EJA 0 0 0 1 0 1 

Total 347 248 154 32 40 821 

 

 

Para as discussões sobre a distribuição das frequências relativas ao nível de es-

colaridade e faixa etária, pautamo-nos na BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, 

que determina a obrigatoriedade da Educação Básica dos 4 aos 17 anos. 

Em nossa amostra, 39,70% estavam na faixa etária entre 0 e 5 anos; 28,51%, 

entre 6 e 9 anos; e 20,21%, entre 10 e 14 anos. Frequência expressiva desta amostra 

(88,42%) estava distribuída entre Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II. Pu-

demos constatar que, conforme a idade vai avançando e os desafios escolares vão 

ficando mais complexos, maior vai sendo o atraso na relação idade / etapa escolar. 

Essa diferença não existe nas frequências relativas à Educação Infantil, mas, a partir 

do Ensino Fundamental I, as defasagens vão aumentando, com 16,53% (41/248) no 

Ensino Fundamental I, 39,61% (61/154) no Ensino Fundamental II, 37,50% (12/32) no 

Ensino médio, e 55% (22/40) no Ensino Superior. Ou seja, a idade cronológica passa 

a não condizer mais com o ano escolar compatível, conforme os desafios escolares 

vão sendo maiores, dado esse também encontrado por Gomes e Mendes (2010), em 

cujo estudo a relação entre a idade dos alunos e a série / ciclo em que estavam ma-

triculados correspondia a 100% na Educação Infantil, mas, nos 1º, 2º e 3º ciclos, entre 

50% e 60% dos alunos estavam matriculados em etapas que não correspondiam ao 

esperado para sua idade cronológica. 

Quanto ao tipo de escola (Tabela 11), encontramos que 89,84% da amostra se 

encontravam em escola regular; 9,93%, em escola especial; 0,11%, no EJA; e 0,11% 
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em ensino domiciliar. Corroborando os achados de Tibyriçá (2014 e 2016), que en-

controu que, em relação aos menores de 5 anos, 81% declararam estudar em escola 

regular, outros 9% não estavam estudando, por estarem esperando vaga, por consi-

derarem que ainda não tinham idade ou porque necessitavam de escola especial. 

Apenas 10% estavam em escola especial. 

 

 

Tabela 11. Distribuição das frequências relativas ao tipo de escola frequentada 
pelas pessoas com TEA cujos responsáveis responderam ao questionário. 

Tipo de escola N % 

EJA 1          0,11  

Ensino domiciliar 1          0,11  

Escola especial 90          9,93  

Escola regular 481        53,09  

Escola regular - Sala comum com AEE 179        19,76  

Escola regular - Sala comum sem AEE 132        14,57  

Escola regular - Sala Especial 12          1,32  

Escola regular - Só AEE 7          0,77  

Escola regular com AEE em outra escola 1          0,11  

Escola regular e escola especial 2          0,22  

Total 906      100,00  

 

 

Encontramos que 74,42% dos pais declararam que seus filhos precisavam de 

apoio dentro do ambiente escolar; no entanto, 36,21% afirmaram que os filhos não 

recebiam qualquer tipo de apoio, conforme apresentado na tabela 12. 

 

 

Tabela 12. Distribuição das frequências relativas ao tipo de apoio recebido na 
escola frequentada por pessoas com TEA cujos responsáveis responderam 
ao questionário. 

Tipo de Apoio N % 

Não recebe 353 36,21 

Cuidador / Profissional Apoio / AVE 146 14,97 

Estagiário / Pedagogo / Professor Auxiliar 219 22,46 

Mediador / Acompanhante Especializado 134 13,74 

Acompanhante Terapêutico (AT) 3 0,31 

Outro 22 2,26 

Total 975 100,00% 
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Gomes e Mendes (2010) encontraram que cerca de 40% dos alunos da Educação 

Infantil possuíam um auxiliar de vida escolar e, aproximadamente, 60% dos alunos da 

Educação Infantil eram acompanhados por profissionais especializados extraescola-

res, numa amostra de 33 professores das escolas municipais de Belo Horizonte. Es-

ses dados diferem de nossas observações, pois, incluindo todos os ciclos escolares, 

encontramos que apenas 14,97% têm cuidador / profissional de apoio / auxiliar de vida 

escolar, e que 13,74% têm mediador / acompanhante especializado. 

 

 

Tabela 13. Distribuição das frequências relativas ao tipo de apoio profissional recebido 
no ambiente escolar de acordo com o tipo de escola frequentada por pessoas com 
TEA cujos responsáveis responderam ao questionário, e respectivos valores calcula-
dos de “p”. 

Tipo de apoio recebido na escola 
Escola  

privada 

Escola  

pública 

Valor de 

“p” 

Não recebe 56,19% 29,93% 0,000 

Cuidador / Auxiliar de vida escolar 6,68% 28,27% 0,000 

Estagiário Pedagogia / Professor Auxiliar 21,29% 31,59% 0,001 

Mediador / Acompanhante Especializado 16,34% 15,15% 0,943 

Assistente Terapêutico 0,50% 0,24% 0,617 

 

 

Apesar de 36,21% terem declarado não receber qualquer tipo de apoio dentro do 

ambiente escolar, os respondentes (conforme apresentado na Tabela 13) cujos filhos 

estavam matriculados em escola pública atestaram com frequência menor que seus 

filhos não recebem apoio no ambiente escolar (p = 0,000); porém, mesmo na escola 

pública, 29,92% (126/421) disseram que seus filhos não recebiam esse apoio, e 

56,18% (227/404) disseram não receber apoio na escola privada.  

Responsáveis de crianças matriculadas em escola pública atestaram mais fre-

quentemente haver cuidador / profissional de apoio escolar / AVE (p = 0,000); porém, 

mesmo em relação à escola pública, 71,72% (302/421) disseram não haver cuidador, 

o que também foi declarado por responsáveis por crianças matriculadas em escola 

privada (93,31%; 377/404).  

Já os responsáveis por crianças em escola pública atestaram mais frequente-

mente haver estagiário de pedagogia / professor auxiliar (p = 0,001); porém, mesmo 
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em relação à escola pública, 68,40% (288/421) disseram não haver esses profissio-

nais nas escolas de seus filhos, o que também foi declarado por 78,71% (318/404) 

dos responsáveis por crianças matriculadas em escola privada.  

Não houve associação entre as frequências relativas à presença de mediador / 

acompanhante especializado e o tipo da escola (p = 0,943), já que essas frequências 

foram muito similares (16,33% [66/404] em escola privada e 16,15% [68/421] em es-

cola pública). Da mesma maneira, nenhuma associação foi encontrada entre as fre-

quências relativas à presença de AT e o tipo de escola (p = 0,620), e essas frequên-

cias foram baixas para os dois tipos de escola. 

Podemos concluir que o esforço para colocar mais profissionais de apoio para 

atender a criança com TEA no ambiente escolar é muito maior na escola pública do 

que na privada; no entanto, fica claro que a prática da inclusão não está sendo feita 

como deveria tanto na pública como na privada, pois 36,21% da amostra não rece-

biam nenhum tipo de apoio de profissionais no ambiente escolar e 42,36 não tinham 

nenhum tipo de adaptação curricular, como pode ser observado na Tabela 14. 

Cabe ressaltar que dada a variabilidade de apresentação da condição das pes-

soas com TEA, se faz necessário uma avaliação caso a caso para estabelecer a real 

necessidade de cada indivíduo em relação ao tipo e a intensidade de apoio e acomo-

dações pedagógicas. 

 

 

Tabela 14. Distribuição das frequências relativas a adaptações escolares 
presentes na escola frequentada por pessoas com TEA cujos responsá-
veis responderam ao questionário. 

Adaptações escolares N % 

Faz algumas matérias 46 4,72 

Avaliações diferenciadas 84 8,62 

Objetivos diferentes aprendizado 115 11,79 

Mais tempo nas avaliações 68 6,97 

Apoio nas avaliações 143 14,67 

Não faz avaliações 37 3,79 

Outras adaptações 79 8,10 

Não tem adaptações 413 42,36 

Total 975 100,00 
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Na análise das adaptações disponibilizadas para as crianças com TEA no ambi-

ente escolar em relação ao tipo de escola frequentada, não houve qualquer associa-

ção entre o tipo de escola e praticamente todas as diferentes adaptações escolares 

arroladas neste estudo, conforme mostrado na Tabela 15. A única exceção se referiu 

a “mais tempo nas avaliações”, adaptação reportada com frequência significativa-

mente maior (p – 0,028) pelos responsáveis de crianças com TEA matriculadas em 

escola privada em relação àquelas matriculadas em escola pública; ainda assim, to-

davia, as frequências foram baixas para ambos os tipos de escola.    

 

 

Tabela 15. Distribuição das frequências relativas a adaptações escolares, de acordo 
com o tipo de escola frequentada por pessoas com TEA cujos responsáveis respon-
deram ao questionário, e respectivos valores calculados de p. 

Adaptações escolares 

Tipo de escola 
Valor 

de 
“p” 

Privada 
N = 404 

Pública 
N = 421 

n % n % 

Faz algumas matérias 22 5,44 24 5,70 0,881 

Avaliações diferenciadas 47 11,63 37 8,78 0,177 

Objetivos diferentes aprendizado 54 13,36 61 14,48 0,642 

Mais tempo nas avaliações 42 10,32 26 6,17 0,028 

Apoio nas avaliações 65 16,08 78 18,52 0,355 

Não faz avaliações 17 4,20 20 4,75 0,707 

Não tem adaptações 202 50,00 211 50,11 0,973 

 

 

Podemos concluir que, tanto nas escolas públicas como nas privadas, ainda não 

estão sendo feitas as acomodações necessárias para melhorar o rendimento e o 

aprendizado da pessoa com TEA, especialmente considerando que 42,36% da amos-

tra não recebiam nenhum tipo de adaptação e que, independentemente do tipo de 

escola, as adaptações curriculares ainda são muito escassas. 

Nesse sentido, Teodoro, Godinho e Hachimine (2016), em trabalho de revisão de 

literatura, apontam que o conceito de inclusão é interpretado de maneira errônea pelos 

professores e demais profissionais da área da educação, indicando a necessidade de 

mais adaptações curriculares para o aluno com TEA, tendo em vista a sua real neces-

sidade de aprendizagem. 
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Nossos resultados também corroboram os achados de Tibyriçá (2016), segundo 

os quais cerca de 43% dos pais manifestavam descontentamento com os apoios da-

dos pelas escolas e com a falta de profissionais capacitados, e manifestavam o desejo 

de colocar os filhos numa escola especial, onde acreditavam que o atendimento es-

pecializado seria dado. 

Os dados sobre a existência de algum contato entre a coordenação pedagógica 

e os profissionais que atendem a pessoa com TEA, conforme declarado por seus res-

ponsáveis, estão apresentados na Tabela 16.  

As respostas de que existia contato entre a coordenação pedagógica da escola e 

profissionais que atendiam à pessoa com TEA foram significativamente mais frequen-

tes (p = 0,000) entre os responsáveis por crianças matriculadas em escola privada 

(59,90%; 242/404) do que entre aqueles cujas crianças estavam matriculadas em es-

cola pública (28,97%; 122/421). 

 

 

Tabela 16. Distribuição das frequências relativas a existência de contato 
entre a escola e profissionais que atendem pessoas com TEA cujos res-
ponsáveis responderam ao questionário. 

Contato Escola / Profissionais N % 

Não 395 47,88 

Não sei responder 66 8,00 

Sim 364 44,12 

Total 825 100,00 

 

 

Com relação à questão sobre os pais participarem ou não de reuniões pedagó-

gicas sobre a pessoa com TEA, a grande maioria (85,82%) respondeu que SIM, par-

ticipava dessas reuniões; 6,30% responderam que NÃO, e 7,88% responderam que 

participavam dessas reuniões ÁS VEZES. Não foi observada qualquer associação (p 

= 0,191) entre a participação dos responsáveis em reuniões pedagógicas e o tipo de 

escola frequentada pelos alunos, já que foram registradas frequências bastante simi-

lares para a escola privada (85,14%; 344/404) e a pública (86,46%; 364/421). 

A frequência de respostas positivas quanto a serem traçados objetivos em comum 

entre os profissionais que atendem à pessoa com TEA foi significativamente maior (p 

= 0,000) no grupo de respondentes por pessoas com TEA matriculadas na escola 

privada (64,85%; 262/404) do que no grupo de respondentes por crianças em escola 
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pública (45,36%; 191/421). Não souberam responder a essa questão 23,27% (98/421) 

dos participantes. 

Na Tabela 17 são apresentadas as frequências de respostas ao quesito sobre 

quem foi a primeira pessoa / profissional a levantar a suspeita de TEA. A maior fre-

quência de respostas (48,46%) indicou que os familiares têm essa primeira percep-

ção, seguidos da professora / coordenação escolar (17,56%), e com os profissionais 

da área da saúde como um todo em terceiro lugar, computando-se 9,34% das respos-

tas para os neurologistas e 6,88% para os pediatras. Esses dados corroboram dados 

já encontrados anteriormente, segundo os quais profissionais da saúde básica não 

estão preparados para perceber os primeiros sinais de TEA, e que a percepção dos 

pais deve ser levada em consideração (VISANI; RABELLO, 2012). 

 

 

Tabela 17. Distribuição das frequências relativas às respostas sobre a 
primeira pessoa / profissional a levantar a suspeita diagnóstica de TEA 
nas pessoas cujos responsáveis responderam ao questionário. 

Primeiro a levantar a suspeita de TEA N % 

Amigo da família 12 1,23 
Pessoa com TEA 1 0,10 

Enfermeiro 2 0,21 
Familiar 472 48,46 

Fisioterapeuta 1 0,10 
Fonoaudiólogo 57 5,85 

Grupo Multidisciplinar 2 0,21 
Médico (geral) do serviço de saúde 16 1,64 

Neurologista 91 9,34 
Pedagogo 14 1,44 
Pediatra 67 6,88 

Professor / Coordenador Escolar 171 17,56 
Psicólogo (a) 36 3,70 

Psicopedagogo 12 1,23 
Psiquiatra 19 1,95 

Terapeuta Ocupacional 1 0,10 

Total 974 100,00 

 

 

Em relação às distâncias percorridas pelas famílias para conseguir o diagnóstico 

de TEA (Tabela 18), 37,44% relataram terem tido que se locomover mais de 51 km, o 

que significa, muito provavelmente, que tiveram que sair da sua cidade natural para 

conseguir o diagnóstico. 
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Tabela 18. Distribuição das frequências relativas às respostas sobre a 
distância percorrida pela família para conseguir o diagnóstico de TEA 
das pessoas cujos responsáveis responderam ao questionário. 

Distância em km N % 

Menos que 25 km 358 36,72 

25 km a 50 km 252 25,85 

51 km a 100 km 136 13,95 

Mais de 100 km 229 23,49 

Total 975 100,00 

 

 

 

Conforme dados apresentados na Tabela 19, constatamos que 78,77% da amos-

tra afirmou ter conseguido a primeira intervenção ainda nos primeiros seis meses após 

o diagnóstico, e 11,28% afirmaram ter conseguido a primeira intervenção entre 7 e 12 

meses após o diagnóstico. A partir do diagnóstico fechado, 90,05% da amostra con-

seguiram algum tipo de tratamento para a pessoa com TEA em menos de um ano. 

Ressalte-se que os profissionais mais buscados para o primeiro tratamento foram o 

neurologista (30,32%), o fonoaudiólogo (25,90%) e o psicólogo (17,57%), conforme 

dados apresentados na Tabela 20. 

Os dados sobre os tipos de terapias (isolados ou associados) que estavam sendo 

frequentados pelas pessoas com TEA cujos responsáveis participaram desta pes-

quisa se encontram na Tabela 21.  

 

 

Tabela 19. Distribuição das frequências relativas às respostas sobre o tempo decor-
rido entre o diagnóstico e a primeira intervenção das pessoas com TEA cujos respon-
sáveis responderam ao questionário. 

Tempo decorrido entre diagnóstico e primeira intervenção N % 

0 - 6 meses 768 78,77 

7- 12 meses 110 11,28 

13 -18 meses 55 5,64 

19 - 24 meses 15 1,54 

+ 25 meses 27 2,77 

Total 975 100,00 
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Tabela 20. Distribuição das frequências relativas às respostas sobre o primeiro profis-
sional buscado pelas famílias para tratamento das pessoas com TEA cujos responsá-
veis responderam ao questionário. 

Primeiro profissional buscado pela família para tratamento N % 

Cardiologista 1 0,10 

Equoterapia 1 0,10 

Fisioterapeuta 12 1,23 

Fonoaudiólogo 252 25,90 

Neurologista 295 30,32 

Neuropediatra 13 1,34 

Ortomolecular / Homeopata 1 0,10 

Pediatra 90 9,25 

Psicólogo 171 17,57 

Psicopedagoga 9 0,92 

Psiquiatra 73 7,50 

Terapeuta Ocupacional 55 5,65 

Total 973 100,00 

 

 

 

Tabela 21. Distribuição das frequências relativas às respostas sobre os tipos de tera-
pia frequentados pelas pessoas com TEA cujos responsáveis responderam ao ques-
tionário. 

Terapias N = 975 % 

Nunca recebeu 16 1,64 

Fonoterapia 776 79,59 

Psicoterapia 670 68,72 

Terapeuta Ocupacional 543 55,69 

Psicopedagoga 371 38,05 

Análise Aplicada Comportamento 125 12,82 

Terapia Cognitivo Comportamental 75 7,69 

Equoterapia 164 16,82 

At. Psiquiátrico 281 28,82 

Medicação 478 49,03 

Hidroterapia 222 22,77 

Musicoterapia 137 14,05 

AT 47 4,82 

Ludoterapia 36 3,69 

Psicanálise 24 2,46 

Fisioterapia 132 13,54 
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Vale ressaltar que em relação à alta frequência relatada de uso de medicamentos, 

ainda não analisamos a parte qualitativa da pesquisa, portanto não se pode afirmar que 

o uso do medicamento se refere ao quadro de TEA ou às comorbidades associadas.  

Em relação aos tipos de terapia oferecidos pelos sistemas de saúde procurados 

pelos pais, Lima et al. (2014) apontam que os profissionais que participaram de estudo 

por eles conduzidos apresentaram diferentes posturas sobre os tratamentos, como 

neurologia, fonoaudiologia e equoterapia, feitos concomitantemente àquele provido 

pelos CAPSi, avaliando, algumas vezes, que os trabalhos se completavam, mas, em 

outras ocasiões, tornavam-se concorrentes, o que acarretava dificuldades na comuni-

cação entre os serviços. Nesse mesmo estudo, equipes e familiares relataram dificul-

dades para conseguir atendimentos na rede pública de saúde, como pediatra, odon-

tologia e exames laboratoriais, muitas vezes ligados ao estigma da “agitação” das 

pessoas com TEA. 

Quando analisados os tipos de terapia realizada em usuários e não usuários do 

SUS (Tabela 22), verificamos que a frequência a diversas terapias foi significativamente 

mais frequente entre os não usuários do SUS, notadamente fonoterapia, psicoterapia, 

ABA, TCC, hidroterapia e psicanálise. Por outro lado, verificamos que atendimento psi-

quiátrico e intervenção medicamentosa foram relatados com frequência significativa 

maior no grupo de usuários do SUS. Por fim, vimos que intervenções como terapia 

ocupacional, equoterapia, musicoterapia, atendimento terapêutico, ludoterapia e fisiote-

rapia foram declaradas com frequências similares por usuários e não usuários do SUS. 

No que tange à Psicopedagogia, não foi observada qualquer diferença (p = 0,485) 

entre os tipos de escola em que as pessoas com TEA estavam matriculadas, ou seja, 

frequentavam psicopedagogia terapêutica 41,33% (167/404) das crianças matricula-

das em escola privada e 38,95% (164/421) das crianças matriculadas em escola pú-

blica. (Tabela 22) 

No que tange à qualidade da relação dos pais após o nascimento da pessoa com 

TEA, 42,15% disseram que a relação não mudou; 31,49%, que mudou para melhor; e 

26,36%, que a relação dos pais mudou para pior. Ao relacionar esses dados com o 

nível de escolaridade desses pais, dentre os 257 respondentes com pós-graduação, 

a relação dos pais mudou para pior em 78 casos e para melhor em 60 casos. Já os 

respondentes com Ensino Fundamental (114/314) e Ensino Médio (20/51) reportaram 

com frequência maior que a relação mudou para melhor (36,7%). Essa diferença se 

mostrou significativa (p = 0,004). 
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Tabela 22. Distribuição das frequências relativas a terapias realizadas por usuários do 
SUS e não usuários do SUS em pessoas com TEA cujos responsáveis responderam 
ao questionário, e respectivos valores calculados de p. 

Terapias 

Usuários do SUS 
Valor 

de 
“p” 

Sim 
N = 437 

Não 
N = 538 

n % n % 

Nunca recebeu 13 2,97 3 0,55 0,003 

Fonoterapia 332 75,97 444 82,52 0,012 

Psicoterapia 280 64,07 390 72,49 0,005 

TO 232 53,08 311 57,80 0,140 

ABA 31 7,09 94 17,47 0,000 

TCC 15 3,43 60 11,15 0,000 

Equoterapia 73 16,70 91 16,91 0,931 

At. Psiquiátrico 149 34,09 132 24,53 0,001 

Medicação 234 53,54 244 45,35 0,011 

Hidroterapia 76 17,39 146 27,13 0,000 

Musicoterapia 53 12,12 84 15,61 0,119 

AT 17 3,89 30 5,57 0,218 

Ludoterapia 14 3,20 22 4,08 0,466 

Psicanálise 5 1,14 19 3,53 0,017 

Fisioterapia 66 15,10 66 12,26 0,198 

 

 

Pudemos constatar, neste estudo, que em 58,97% da amostra, alguém da família 

parou de trabalhar para cuidar da pessoa com TEA. Esse fato tem impacto financeiro 

negativo nas famílias, podendo elevar o nível de estresse familiar. Nesse sentido, Mis-

quiatti et al. (2015) encontraram em seu estudo que 40% das mães de filhos com TEA 

não trabalhavam, e ainda apontou que outros estudos observaram que mães de cri-

anças autistas apresentam dificuldades em prosseguir com sua carreira profissional, 

devido ao tempo excessivo da demanda de cuidados que a criança necessitava.  

Araújo (2012) indica 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 tendem a modificar esse quadro de estabilidade. Por 

outro lado, a maioria dos sujeitos de pesquisa não consegue trabalhar tendo em vista 

que tem que cuidar do filho, dados esses que auxiliam na compreensão dos aspectos 

que agravam o isolamento social de famílias com filhos com TEA (ARAÚJO, 2012). 

Na análise da associação desses dados com o nível de escolaridade dos pais, a 
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frequência de respondentes com pós-graduação que assinalaram que alguém da fa-

mília parou de trabalhar para ficar com a pessoa com TEA foi significativamente menor 

(90/235; 38,29%) do que a de respondentes com Ensino Fundamental (37/51) e Médio 

(222/314), que assinalaram mais que alguém da família deixou de trabalhar para ficar 

com a pessoa com TEA (259/365; 70,95%). Portanto, a frequência de respondentes 

que assinalarem que alguém da família parou de trabalhar foi significativamente maior 

(p = 0,000) entre aqueles com Ensino Fundamental e Médio em comparação com os 

que possuíam pós-graduação. 

No quesito sobre o respondente ter conhecimento sobre os direitos / benefícios 

concedidos pelo Estado às pessoas com TEA, 29,03% alegaram não conhecer ne-

nhum, 70,97% alegaram conhecer pelo menos alguns. No entanto, 37,13% disseram 

não fazer uso de nenhum direito / benefício oferecido pelo Estado (Gráfico 2). 

 

 

 

Gráfico 2. Distribuição das frequências relativas ao conhecimento de direitos / benefí-
cios concedidos pelo Estado a pessoas com TEA. 
 

 

Achamos interessante apontar que, nos subtemas encontrados por Lima et al. 

(2014) em sua pesquisa, foram levantados três indicadores sobre os direitos das pes-

soas com TEA discutidos com os pais, tais como: a questão do Benefício da Prestação 

Continuada (BPC), bem como esclarecimento aos familiares sobre os direitos e bene-

fícios sociais e espaço de discussão no CAPSi sobre esses direitos. 

Alguns Sim Não

46,15%

24,82%
29,03%

Conhece direitos / benefícios concedidos a pessoas 
com TEA?
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Na discussão sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC), no estudo de 

Lima et al. (2014), as equipes reconheceram a ajuda na melhoria dos quadros de 

pobreza das famílias, mas também o associaram a entraves no tratamento de algu-

mas crianças, que acabavam marcadas pelo estigma da incapacidade ou abandona-

vam o serviço, e muitos profissionais consideravam importante avaliar essa questão 

caso a caso. Alguns familiares relataram a dificuldade em conseguir o laudo para o 

BPC ou mesmo informações sobre esse benefício no CAPSi, levando pais e mães a 

orientarem uns aos outros sobre as formas de obtê-lo. Nota-se que os únicos benefí-

cios citados nos 130 indicadores levantados nesse artigo foram o Benefício de Pres-

tação Continuada e o Passe Livre / Especial.  

Na Tabela 23 estão apresentadas as frequências de respostas relativas aos direi-

tos / benefícios de que fazem uso os responsáveis por pessoas com TEA que respon-

deram ao questionário desta pesquisa. 

 

 

Tabela 23. Distribuição das frequências relativas às respostas sobre os direitos / benefí-
cios utilizados pelas pessoas com TEA cujos responsáveis responderam ao questionário. 

Direitos / Benefícios N = 975 % 

Transporte / Passe Especial 236 24,21 

Transporte Intermunicipal BOM 56 5,74 

ATENDE 24 2,46 

Isenção IPI 72 7,38 

Isenção ICMS 59 6,05 

Isenção IOF 41 4,21 

Isenção Rodízio 27 2,77 

Estacionamento Deficientes 111 11,38 

Isenção IPVA 57 5,85 

Dedução IR Escola Especial 13 1,33 

Atendimento Prioritário 200 20,51 

Atendimento Multidisciplinar 94 9,64 

Inserção Mercado Trabalho 4 0,41 

Treinamento/Capacitação Pais 3 0,31 

Medicamento Gratuito 125 12,82 

Acompanhante Especializado 145 14,87 

BPC / LOAS 117 12,00 

Residência Assistida Inclusiva 3 0,31 

Inclusão Escolar 218 22,36 

Escola Particular paga Estado 27 2,77 

Redução Jornada Trabalho Pais 3 0,31 

Não fazemos uso 362 37,13 
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Na análise desses dados em relação ao nível de escolaridade dos respondentes, 

encontramos que respondentes com pós-graduação fazem uso dos benefícios do go-

verno (103/362) com frequência significativamente menor (p = 0,011) do que os res-

pondentes com Ensino Fundamental ou Médio, que usam esses direitos / benefícios 

com frequência maior (ou seja, 36/612 respondentes com Ensino Fundamental e 

216/612 respondentes com Ensino Médio).  

 

 

 
Tabela 24. Distribuição das frequências relativas aos direitos/benefícios utilizados com 
o nível de instrução dos responsáveis que responderam ao questionário, e respectivos 
valores calculados de “p”. 

Direito / Benefício 
Pós-

gradua-
ção 

Ensino 

Superior 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Funda-
mental 

Valor de 

“p” 

Não usamos benefícios 43,83% 39,04% 31,21% 29,41 0,011 

BPC 1,70% 10,96% 17,83% 31,37% 0,000 

Passe Especial 8,51% 20,59% 37,90% 37,25% 0,000 

Inclusão Escolar 18,72% 22,73% 21,97% 39,22% 0,017 

Atendimento Prioritário 22,13% 19,79% 20,70% 17,65% 0,859 

Medicamento 7,23% 10,96% 17,83% 21,57% 0,000 

Atendimento Multidisciplinar 9,79% 10,96% 7,96% 9,80% 0,621 

Acompanhante Especializado 13,19% 13,90% 16,56% 19,61 0,492 

Vaga para deficiente 16,60% 10,43% 9,55% 5,88% 0,026 

Isenção de IPI 14,47% 7,22% 2,87% 3,92% 0,000 

Isenção de ICMS 11,49% 6,15% 2,23% 3,92% 0,000 

Isenção de IOF 7,23% 4,55% 1,59% 3,92% 0,013 

Isenção de rodízio 4,26% 3,48% 0,96% 1,96% 0,087 

Isenção de IPVA 11,49% 5,88% 1,91% 3,92% 0,000 

Escolar Particular paga pelo 
Estado 

1,70% 2,67% 3,82% 1,96% 0,490 

BOM Especial 2,13% 6,15% 8,28% 3,92% 0,020 

ATENDE 0,43% 1,87% 5,10% 0,00 0,001 

  
 

 

Conforme Tabela 24 respondentes com pós-graduação reportaram o uso do BPC 

pelas pessoas com TEA (1,70%) em frequência significativamente menor (p = 0,000) 

do que os respondentes com Ensino Fundamental (31,37%) ou Médio (17,83%), que 
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disseram usar esse benefício mais frequentemente. Para os respondentes com En-

sino Superior a frequência obtida foi muito próxima da frequência esperada. 

Dentre os 235 respondentes que declararam usar passe especial, 8,51% possu-

íam pós-graduação; 37,90%, Ensino Médio; e 37,25 Fundamental. Esses dados reve-

lam que respondentes com Ensino Fundamental e Ensino Médio usam esse benefício 

com frequência significativamente maior (p = 0,000) do que os respondentes com pós-

graduação. Para os respondentes com Ensino Superior a frequência obtida foi muito 

próxima da frequência esperada 

Dentre os 218 respondentes que declararam ter conseguido inclusão escolar para 

as pessoas com TEA, aqueles com Ensino Fundamental (39,22%) foram os que de-

clararam ter conseguido esse direito com frequência significativamente maior (p = 

0,017) em relação aos respondentes com Ensino Médio, Ensino Superior e pós-gra-

duação, cujas frequências observadas foram bastante similares. 

A inclusão escolar é direito exercido com frequência significativamente maior (p = 

0,000) em escolas públicas (169/207) em relação a escolas privadas (38/207). 

Não houve qualquer associação entre o nível de escolaridade dos respondentes 

e o uso do atendimento prioritário (p = 0,859), ou seja, independentemente da esco-

laridade do respondente, foi observada frequência em torno de 20% no que concerne 

ao uso de atendimento prioritário. 

Novamente, a frequência de respondentes com pós-graduação que usam medi-

cação gratuita para as pessoas com TEA (7,23%) foi significativamente menor (p = 

0,000) do que a frequência dos respondentes com Ensino Fundamental (21,57%) e 

Médio (17,83%). Para os respondentes com Ensino Superior a frequência obtida foi 

muito próxima da frequência esperada.  

Não houve qualquer associação entre o nível de escolaridade dos respondentes 

e o uso de atendimento multidisciplinar para as pessoas com TEA (p = 0,621), ou seja, 

independentemente, da escolaridade, foi observada frequência de aproximadamente 

10% no uso de atendimento multidisciplinar. Da mesma maneira, o nível de escolari-

dade dos respondentes não foi associado com o uso de acompanhante especializado 

pela pessoa com TEA (p = 0,492), ou seja, independentemente da escolaridade, o uso 

de acompanhante especializado foi declarado por cerca de 15% da amostra. Quanto 

ao tipo de escola frequentada pelas pessoas com TEA, observou-se que o uso de 

acompanhante especializado foi significativamente mais frequente (p = 0,000) nas es-

colas públicas (117/133) do que nas escolas privadas (16/133). 
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Respondentes com pós-graduação (16,60%) declararam com frequência signifi-

cativamente maior (p = 0,026) do que os respondentes com outros níveis de escolari-

dade que usam estacionamento para deficientes. Do mesmo modo, a frequência de 

respondentes com pós-graduação foi significativamente maior do que a de respon-

dentes com Ensino Médio no que concerne ao uso de isenção de IPI (respectiva-

mente, 14,47% e 2,87%; p = 0,000), isenção de ICMS (respectivamente, 11,49% e 

2,23%; p = 0,000) e isenção de IOF (respectivamente, 7,23% e 1,59%; p = 0,013) na 

aquisição de automóveis 0 Km.   

Não houve qualquer associação significativa entre nível de escolaridade e uso de 

isenção no rodízio (p = 0,087). Cerca de 2% da amostra declararam usar esse bene-

fício, independentemente do nível de escolaridade. Já em relação à isenção de IPVA, 

esse benefício se mostrou utilizado com frequência significativamente maior (p = 

0,000) por respondentes com pós-graduação (27/57) do que por respondentes com 

Ensino Médio (6/57). 

Não houve associação entre o nível de escolaridade e uso benefícios como de-

dução integral no IR para escolas especiais (p = 0,280), inserção das pessoas com 

TEA nas cotas para emprego (p = 0,633) e escola particular paga pelo estado para a 

pessoa com TEA (p = 0,490). As frequências de uso declarado desses benefícios fo-

ram baixas para todos os grupos de nível de escolaridade. 

Tanto o uso de isenção BOM (p = 0,020) quanto o uso do ATENDE (p = 0,002) 

foram declarados com frequência significativamente maior pelos respondentes com 

Ensino Médio do que pelos respondentes com pós-graduação. 

Não foi observada qualquer associação do nível de escolaridade com o uso de 

residência inclusiva (p = 1,000) e com realização de treinamento e capacitação de 

responsáveis (p = 1,000), variáveis pouco utilizadas pela amostra como um todo. 

Embora todos os três respondentes que declararam usar o benefício de redução 

da jornada de trabalho para pais de autistas do funcionalismo público tenham Ensino 

Superior ou pós-graduação, não houve associação estatisticamente significativa (p = 

0,296) entre essas duas variáveis, uma vez que a frequência de uso desse benefício 

foi baixa para a amostra como um todo. 

Podemos concluir que as famílias ainda usam muito pouco os direitos / benefícios 

já garantidos pelo Estado, já que 37,13% dos respondentes declararam não fazer uso 

de qualquer direito / benefício. Fica claro que os benefícios menos burocráticos, como 
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passe especial (24,21%) e inclusão escolar (22,36%), são os mais usados pelas fa-

mílias com menor grau de instrução. 

Direitos / benefícios como isenção de IPI (14,47%), isenção de ICMS (11,49%) e 

estacionamento para deficientes (16,60%) são usados mais frequentemente por famí-

lias com maior grau de instrução. Atendimento prioritário (20,52%), que envolve pouca 

burocracia, e isenção de rodízio (2,77%), que ainda requer ação judicial, são benefí-

cios usados em frequências similares, independentemente do grau de instrução dos 

responsáveis. 

Em nossa amostra, 29,23% afirmaram já ter tido a matrícula de seu filho recusada 

em alguma escola. Os motivos alegados para essa recusa pelas escolas foram explo-

rados de forma qualitativa, e essa análise será realizada e publicada futuramente, uma 

vez que não está diretamente ligada ao propósito desta pesquisa, embora refira dados 

de grande interesse.  

No que tange à busca de direitos / benefícios no sistema judiciário, 15,59% alegou 

já ter recorrido à Defensoria Pública; 11,90%, a um advogado particular; e 72,52% 

alegaram nunca ter recorrido ao sistema judiciário (Tabela 25). 

 

 

Tabela 25. Distribuição das frequências relativas às respostas sobre 
busca de direitos / benefícios no sistema judiciário para pessoas com 
TEA pelos responsáveis que responderam ao questionário. 

Uso do Sistema Judiciário N % 

Não, nunca recorri 514 52,72 

Não, porque não adianta 46 4,72 

Não, porque não sei como fazer isso 147 15,08 

Sim, defensoria pública 152 15,59 

Sim, advogado particular 116 11,90 

Total 975 100,00 

 

 

Dentre os respondentes que nunca recorreram ao Sistema Judiciário (N = 693), 

20,92% alegaram que a renda familiar está acima do teto exigido pela Defensoria Pú-

blica, e 12,55% alegaram não ter dinheiro para um advogado particular (informação 

essa que teríamos que avaliar mais a fundo em relação à faixa de renda familiar). 

Esses dados, entretanto, podem nos sugerir que existe um grupo de respondentes no 

limbo do judiciário, totalmente à mercê do sistema e sem qualquer forma para recorrer, 
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caso não tenham as necessidades de seus filhos supridas. Ainda, 29,44% alegou ou-

tros motivos (além dos arrolados na Tabela 26), que também foram explorados de 

forma qualitativa e serão analisados e publicados futuramente. 

 

 

Tabela 26. Distribuição das frequências relativas às respostas sobre os motivos por 
não buscar direitos / benefícios no sistema judiciário para pessoas com TEA pelos 
responsáveis que responderam ao questionário. 

Motivos por não buscar direitos / benefícios no Judiciário N % 

Acho o sistema judiciário muito lento 33 4,76 

Acho que não vou conseguir 106 15,30 

Minha renda não está dentro do teto da Defensoria 145 20,92 

Não tenho dinheiro para pagar um advogado particular 87 12,55 

Não tenho interesse 16 2,31 

Não tenho tempo 22 3,17 

Todo o processo é muito estressante 80 11,54 

Outro motivo 204 29,44 

Total 693 100,00 

 

 

 

No Gráfico 3 estão representadas as frequências relativas às diferentes regiões 

do Brasil em que residem os respondentes desta pesquisa. Não foram observadas 

quaisquer associações significativas entre a região em que habitam os respondentes 

e o nível de conhecimento sobre direitos / benefícios oferecidos pela Estado para a 

pessoa com TEA (p = 0,188). Do mesmo modo, não foram observadas associações 

entre as regiões brasileiras e o nível de escolaridade dos respondentes (p = 0,172). 
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Gráfico 3. Distribuição das frequências relativas às regiões de procedência dos res-
ponsáveis por pessoas com TEA que responderam ao questionário (N = 975). 

 

 

Na análise das associações entre os direitos / benefícios citados com frequência 

superior a 10% (ver Tabela 21) e as regiões brasileiras de residência dos responden-

tes, observamos que: 

 o passe especial é usado com frequência significativamente maior na região 

Sudeste e com frequência menor na região Sul (p = 0,007); 

  o uso de estacionamento para deficientes é usado em frequências similares, e 

baixas, em todas as cinco regiões brasileiras (p = 0,090); 

 o atendimento prioritário é usado mais frequentemente no Norte e menos fre-

quentemente no Sul (p = 0,045); 

 medicamentos gratuitos (p = 0,060), acompanhante especializado (p = 0,371), 

BPC (p = 0,060) e inclusão escolar (p = 0,325) são direitos / benefícios pouco usados 

em frequência similares nas cinco regiões brasileiras; 

Do mesmo modo, a região em que residem os respondentes não foi significativa-

mente associada com o fato de alguém da família ter deixado de trabalhar para ficar 

com a pessoa com TEA (p = 0,112) nem com as distâncias que as famílias tiveram 

que se locomover para fazer o diagnóstico de TEA (p = 0,199). 

Centro-Oeste

Nordeste

Norte

Sudeste

Sul

5,33%

13,85%

5,54%

55,59%

19,69%
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Os dados relativos às fontes que os respondentes usam na busca para se infor-

mar sobre TEA estão apresentados na Tabela 27, na qual observamos que 87,69% 

afirmaram buscar essas informações na Internet, em buscadores do tipo Google; 

71,08% afirmaram buscar informação na rede social Facebook, em grupos de TEA; e 

66,20% afirmaram buscar informações junto aos profissionais de saúde.  

 

 

Tabela 27. Distribuição das frequências relativas às fon-
tes de informações sobre TEA acessadas pelos respon-
sáveis que responderam ao questionário. 

Fonte de informação N = 975 % 

Internet (buscador Google) 855 87,69 

Facebook (redes sociais) 693 71,08 

Médicos / Profissional Saúde 646 66,26 

Outras mães / pais 629 64,51 

Livros, artigos, jornal, tv, revista 46 4,72 

Grupos, Ongs, Whattsapp 25 2,56 

Palestras, cursos, congressos 26 2,67 

 

 

No estudo de Lima et al. (2014) encontramos que os familiares se queixaram da 

falta de informações sobre TEA dentro do Sistema Público de Saúde (CAPSi), o que 

os levou a buscar conhecimento na Internet e a compartilhar esse conhecimento entre 

eles. Quando cruzamos essas informações com o nível de escolaridade do respon-

dente, observamos que: 

 respondentes com pós-graduação utilizam o Google como fonte de informação 

com frequência significativamente maior do que os respondentes com Ensino Funda-

menta (p = 0,000). Vale salientar que 73% dos respondentes com Ensino Fundamental 

relataram utilizar o Google, ainda que em frequência inferior; 

 não houve associação significativa entre o nível de escolaridade e o uso do 

Facebook como fonte informação (p = 0,433), sendo que cerca de 70% da amostra 

como um todo declarou usar esse canal de informação;  

 a busca de informações junto ao médico é significativamente mais frequente 

entre o respondentes com pós-graduação em relação àqueles com Ensino Funda-

mental e Médio (p = 0,000). Vale salientar que 56% dos respondentes com Ensino 

Fundamental e Médio relataram utilizar o médico como fonte de informação, ainda que 
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em frequência significativamente inferior; 

 respondentes com Ensino Fundamental buscam informações com outros pais 

e mães com frequência significativamente inferior, ou seja, apenas 45% deles usam 

essa fonte de informação contra uma média geral de 64% da amostra como um todo 

(p = 0,007); 

 respondentes com pós-graduação utilizam livros, artigos, jornal, TV e revistas 

como fonte de informação mais frequentemente do que aqueles com Ensino Médio 

utilizam menos (p = 0,002). Vale salientar que, mesmo utilizando essas fontes de in-

formação mais frequentemente, somente 8,9% dos respondentes com pós-graduação 

as utilizam; 

 não foi observada associação significativa entre o nível de escolaridade e o uso 

de grupos de apoio, Ongs e WhatsApp como fontes de informação (p = 0,373), que 

são usadas com baixa frequência pela amostra como um todo; 

 respondentes com pós-graduação utilizam palestras, cursos e congressos 

como fonte de informação mais frequentemente (p = 0,000). Vale salientar que, 

mesmo utilizando essas fontes de informação mais frequentemente, somente 7,2% 

dos respondentes com pós-graduação as utilizam; 

E, para concluir, 33,44% dos respondentes afirmaram nunca ter tido nenhum tipo 

de treinamento para aprender a lidar com a pessoa com TEA, e 71,18% afirmaram 

que ninguém da família participa de grupos ou instituições relacionadas aos direitos 

das pessoas com TEA. 

Conforme objetivo específico delineado nesta pesquisa, e com base nos dados 

nela obtidos, estamos propondo a realização de um site (www.direitodoautista.com.br, 

já registrado no registro.br pela pesquisadora) com informações básicas sobre TEA, 

bem como a elaboração de uma Cartilha sobre os Direitos das Pessoas com TEA, já 

iniciada. As imagens desses materiais informativos, ainda que sejam derivados dos 

resultados desta pesquisa, estão apresentados nos anexos finais desta dissertação. 

 

 

 

 

  

http://www.direitodoautista.com.br/
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V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Espera-se que este trabalho tenha servido como fonte de informação para os pais 

de pessoas com TEA adquirirem maior conhecimento sobre os direitos / benefícios já 

garantidos por Lei. 

Começamos esta pesquisa acreditando que, recorrer ao Sistema Judiciário seria 

uma solução para os problemas enfrentados pelos pais / responsáveis em relação aos 

direitos das pessoas com TEA. Hoje, já não temos mais essa certeza.  

Percebemos que, com a ação civil pública movida contra o Estado de São Paulo, 

em nossa amostra de quase mil pessoas, apenas dez se beneficiaram dela direta-

mente. Entendemos, todavia, que, a partir dessa ação civil pública, o Estado de São 

Paulo foi obrigado a se movimentar de forma mais eficiente e fazer parcerias, para 

solucionar os casos das crianças que estavam sem escola ou sem suporte perto de 

suas residências.  

A Constituição Federal, sem sombra de dúvida, prevê assistência às pessoas com 

deficiência e menos favorecidas. Mas, na prática, as Leis e Decretos ainda não dão 

conta da real necessidade de apoios que essas pessoas precisam para se desenvol-

ver de forma plena e estarem inseridas de forma mais humana em nossa sociedade.  

Os pais desta amostra ainda usam muito pouco os direitos / benefícios já garan-

tidos, buscando mais o transporte público gratuito, a inclusão escolar e o atendimento 

prioritário.  

As escolas, tanto públicas como privadas, ainda não oferecem as acomodações 

e o apoio profissional necessários para o desenvolvimento da pessoa com TEA no 

ambiente escolar; e, ainda, falta um canal de diálogo entre a escola e a saúde, levando 

em consideração as diferenças dentro do espectro e a necessidade de cada pessoa 

com TEA. 

Mesmo com um sistema de saúde deficitário, esses pais, de alguma forma, con-

seguiram algum tipo de terapia para seus filhos em menos de um ano após o diag-

nóstico, sem entrar no mérito se está sendo eficiente ou não; apenas 1,64% reporta-

ram que o filho nunca recebeu nenhum tipo de terapia. As terapias mais apontadas 

foram Fonoterapia: 75,97% dos usuários do SUS e 82,42% dos não usuários (ou seja, 

usuários de outro sistema de saúde), e a Psicoterapia: 64,07% dos usuários do SUS 

e 72,49% dos não usuários. Acreditamos que essas terapias são essenciais para o 
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desenvolvimento das pessoas com TEA, entretanto não podemos aqui fazer qualquer 

referência sobre a qualidade e eficiência das mesmas.  

Como limitação deste estudo podemos apontar o fato de que apenas as pessoas 

com acesso à Internet puderam participar; por outro lado, esse tipo de acesso nos 

propiciou receber respostas de todos os estados brasileiros e descobrir que basica-

mente não existe diferença entre as regiões e os direitos buscados.  

Constatamos que a Internet é a maior fonte de informação utilizada por esses pais 

(87,69%) e, por esse motivo, pensamos na criação de um site com informações de 

fácil entendimento e úteis, para ser usado como um facilitador na busca dos direitos / 

benefícios, e esperamos que os pais se conscientizem da importância de buscarem 

esses direitos e participarem de grupos ligados aos direitos das pessoas com TEA, 

para que se façam ouvir de forma coletiva. 

Há de se destacar a conquista legal recente, sancionada pela Lei 13.438/2017 e 

publicada no Diário Oficial da União em 26 de abril deste ano, que obriga o Sistema 

Único de Saúde (SUS) a adotar protocolos padronizados para triagem e detecção do 

Transtorno do Espectro Autista. 

A real importância das conquistas anteriores e recentes sobre os direitos das pes-

soas com TEA se encontra na sua divulgação nos meios de comunicação de massa, 

para que esses direitos conquistados sejam conhecidos pelas pessoas que deles ne-

cessitam para desenvolver e incluir seus filhos numa sociedade mais justa e acolhe-

dora. 

Para finalizar, dada a amplitude do conceito do transtorno do espectro autista e 

as enormes diferenças entre as pessoas com TEA, não podemos deixar de problema-

tizar a questão das necessidades individuais dos mesmos. Nem todas as pessoas 

com Transtorno do Espectro Autista terão necessidade de usufruir de todos os direi-

tos/benefícios, tais como o transporte porta a porta, acompanhante especializado e 

ou residência assistida, por isso também deve se valorizar a avaliação de cada caso 

e insistir na relevância do plano de ensino individualizado – PEI, para que cada pessoa 

com TEA tenha a sua real necessidade atendida, independente dos direitos legais 

conquistados. 

O volume de dados coletados nessa pesquisa foi extenso devido ao tamanho do 

questionário (60 questões fechadas e abertas), bem como ao grande número de res-

pondentes (n = 975), o que nos dará a oportunidade de realizar outras análises desse 

estudo no futuro. 
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Anexo 1 – Instrumento TEA-MACK 
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Anexo 1 – Instrumento TEA-MACK (continuação) 
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Anexo 1 – Instrumento TEA-MACK (continuação) 
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Anexo 1 – Instrumento TEA-MACK (continuação) 
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Anexo 1 – Instrumento TEA-MACK (continuação) 
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Anexo 1 – Instrumento TEA-MACK (continuação) 
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Anexo 1 – Instrumento TEA-MACK (continuação) 
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Anexo 1 – Instrumento TEA-MACK (continuação) 

 

 



84 
 

Anexo 1 – Instrumento TEA-MACK (continuação) 
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Anexo 1 – Instrumento TEA-MACK (continuação) 
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Anexo 1 – Instrumento TEA-MACK (continuação) 
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Anexo 1 – Instrumento TEA-MACK (continuação) 
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Anexo 1 – Instrumento TEA-MACK (continuação) 
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Anexo 1 – Instrumento TEA-MACK (continuação) 
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Anexo 1 – Instrumento TEA-MACK (continuação) 
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Anexo 1 – Instrumento TEA-MACK (continuação) 
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Anexo 2 – Layout do Instrumento TEA-Mack online. 
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Anexo 2 – Layout do Instrumento TEA-Mack online (continuação) 
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Anexo 2 – Layout do Instrumento TEA-Mack online. 
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Anexo 2 – Layout do Instrumento TEA-Mack online. 
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Anexo 2 – Layout do Instrumento TEA-Mack online. 
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Anexo 2 – Layout do Instrumento TEA-Mack online. 
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Anexo 3 – Matéria do Portal Online de O Estado de SP 

 

 

 

  

O Portal 

da Vida em Família 

 

    

Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Mãe de jo-

vem com autismo realiza pesquisa para garantir direitos 

no Brasil 
2 de abril de 2017 

 
Por Rosana Ponomavenco*, mãe do Eric 

Olá, meu nome é Rosana e sou mãe de um moço TEA de 20 anos!  

  

Hoje, compartilho com alegria as conquistas de independência do meu filho que está in-

cluído em vários grupos sociais, circula de ônibus sozinho pela cidade de São Paulo e 

trabalha como ator numa companhia de teatro da capital. 

  

https://www.facebook.com/papodemaeoficial
https://www.facebook.com/papodemaeoficial
http://instagram.com/papodemaeoficial
http://www.papodemae.com.br/
https://www.facebook.com/papodemaeoficial
https://twitter.com/Papodemae
http://instagram.com/papodemaeoficial
https://www.youtube.com/user/papodemae
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Mas nossa vida nem sempre foi esse mar de rosas e houve tempos de muitas lágrimas, 

dúvidas e desamparo. Lembro exatamente do dia em que recebi o diagnóstico de au-

tismo (que na época tinha outro nome), lembro de ter pensado “e agora? Se eu morrer, 

quem vai cuidar do meu filho? Ele vai falar? Vai se alfabetizar? O que eu preciso fazer 

para desenvolver esse menino?” 

  

Eu sou uma daquelas mães, que como muitas outras que conheço, abriu mão da sua 

vida profissional para correr atrás e fazer tudo o possível para esse filho. Muitas pes-

soas hoje ainda me olham com espanto e até um pouco de preconceito, mas eu não 

ligo, porque elas não têm nem ideia do que é ter um filho autista, do trabalho, da dedica-

ção, do amor e da dor no coração que tudo isso envolve. 

  

Meu filho começou a falar aos sete anos, já estava alfabetizado e entendia tudo, mas 

não falava nada, usávamos desenhos e fotos para as rotinas diárias. Tive muita sorte, o 

pai do meu filho pagou todos os tratamentos que ele precisou, e foram muitos: fonoau-

diólogos, psicólogos, assistente terapêutico, tutores, personal, professores de música, 

de línguas e tantas outras atividades que ele fez para desenvolver suas melhores habili-

dades. Meu filho tem uma capacidade incrível de memorizar textos e assim descobrimos 

no que ele seria bom, o teatro. 

  

Então, quando comecei a virar uma mãe obsoleta, graças a Deus, percebi que ainda 

não terminei minha história com o autismo, que ainda tenho muito a acrescentar, e acre-

dito que todas as outras crianças com autismo merecem ter o mesmo acesso a trata-

mentos eficientes que o meu filho teve.  Mas por onde começar? Nossas políticas públi-

cas para essas pessoas estão longe de funcionar e longe de cobrir tudo o que é neces-

sário para desenvolver uma pessoa TEA.  

No nosso país não sabemos nem quantos TEA existem, temos que usar dados científi-

cos de outros países, como os Estados Unidos, que têm uma prevalência de 1 TEA para 

cada 69 crianças. 

Voltei para a universidade e resolvi me especializar. Meu trabalho de pesquisa é focado 

no que está acontecendo com as famílias após o diagnóstico de autismo. O que essas 

famílias estão vivenciando para conseguir valer os poucos direitos já adquiridos por lei? 
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O sistema está funcionando? É claro que no fundo sabemos as respostas, mas para ha-

ver qualquer tipo de mudança, antes é preciso evidência, não se consegue mudança ba-

seado no que uma mãe acha. A opinião de UMA mãe não conta, mas a partir da opinião 

de milhares de mães, aí sim podemos começar a pensar em mudanças: em tratamentos 

mais eficientes, escola realmente inclusiva, profissionais que tenham formação especí-

fica – afinal, cuidar de uma pessoa com autismo não é a mesma coisa que cuidar de ou-

tras condições.  

  

Sim, eu sei que tudo isso demora… Sim, eu sei que não é fácil… Sim, eu sei que às ve-

zes dá vontade de desistir de tudo… Mas não podemos!!! Porque se nós mães não bus-

carmos os direitos dos nossos filhos TEA, quem irá buscar? 

  

Ir na rua, fazer passeata, ir a programas de televisão, tudo isso é muito válido e informa 

as pessoas sobre o que é o autismo. Mas se não tornarmos toda a nossa vivência em 

dados científicos através de pesquisas que possam comprovar aquilo que nós vivencia-

mos, nada disso adianta. 

  

Podemos sim fazer a diferença no futuro dos nossos filhos. Você pode pensar “Ah, mas 

essa mudança não vai chegar em tempo de beneficiar o meu filho…” E eu digo: Ontem 

eu me preocupava com a inclusão do meu filho na escola, hoje eu me preocupo se ele 

vai conseguir se manter sozinho, onde vai morar o dia que eu me for, se alguém vai pas-

sar ele para trás… Nossas prioridades vão mudando com a passagem do tempo, não 

podemos esquecer disso. 

  

Eu sei que às vezes responder pesquisa é chato, e não vemos nenhuma mudança de-

pois disso, mas não se enganem, as mudanças demoram para acontecer e elas são ba-

seadas em dados fornecidos pelas pesquisas científicas. Vejo na universidade a dificul-

dade que é para os pesquisadores de arranjar pessoas dispostas a participar, doar seu 

tempo, sem receber nada de imediato. Essas pessoas estão mudando não só o futuro 

delas, mas o de muitas outras pessoas. Certamente estão mudando o futuro do meu fi-

lho e também o do seu. 

  

Por isso, responda toda e qualquer pesquisa que passar pela sua frente. Participe! So-

mente quando houverem dados numéricos científicos suficientes é que haverá uma mu-

dança real por parte das políticas públicas em relação às pessoas com Transtorno do 

Espectro Autista. 

  

Compartilho com vocês a minha pesquisa sobre os Direitos das Pessoas com Trans-

torno do Espectro Autista. Sim, eu quero usar esses dados para mudar a realidade das 

pessoas com autismo no nosso país, mas só posso fazer isso se cada mãe compartilhar 

comigo suas vivências! 

  

Um beijo no coração de todas! 

Rosana Ponomavenco 

rosana@direitodoautista.com.br  

Acesse aqui a pesquisa: https://goo.gl/forms/5nOIBmKIoBbU8dRB2 

 
Tags: Autismo, TEA 

 

mailto:rosana@direitodoautista.com.br
https://goo.gl/forms/5nOIBmKIoBbU8dRB2
http://www.papodemae.com.br/tag/autismo/
http://www.papodemae.com.br/tag/tea/
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http://www.papodemae.com.br/2017/04/02/dia-mundial-de-concretizacao-autismo-

mae-de-jovem-com-autismo-realiza-pesquisa-para-garantir-direitos-no-brasil/ acesso 

em 1/junho/2017 as 15:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.papodemae.com.br/2017/04/02/dia-mundial-de-concretizacao-autismo-mae-de-jovem-com-autismo-realiza-pesquisa-para-garantir-direitos-no-brasil/
http://www.papodemae.com.br/2017/04/02/dia-mundial-de-concretizacao-autismo-mae-de-jovem-com-autismo-realiza-pesquisa-para-garantir-direitos-no-brasil/
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Anexo 4. Vídeo de Richard Rasmussen em Facebook, YouTube e Instagram 

 

 

 

  

vídeo: https://www.facebook.com/richardselvagem/videos/1198871003557262/ print 

do dia 31/maio/2017 as 20:03 

 

TRANSLITERAÇÃO DO VÍDEO RICHARD RASMUSSEN 

 

"Dia dois de abril é o Dia Internacional do Autista. Meu filho Eric hoje tem 21 anos de 

idade, ele é autista, ele é Asperger.  

https://www.facebook.com/richardselvagem/videos/1198871003557262/
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A nossa família teve toda a condição econômica de poder cuidar dele, e identificar 

logo cedo, diagnosticar logo cedo, o autismo; e hoje o Eric com 21 anos, ele tirou 

recentemente carteira de motorista, ele trabalha profissionalmente com teatro, tem 

DRT, é graduado em inglês...  

Enfim, porque a gente teve toda a condição econômica, infelizmente hoje no Brasil, 

nem todas as pessoas que são pais de autistas tem essa condição. E isso significa 

que no Brasil, nesse longo caminho que nós percorremos, eu e a mãe dele, nós iden-

tificamos um vácuo de políticas públicas. Por isso mesmo eu juntei na descrição do 

vídeo, um questionário, questionário que já foi respondido por mais de trezentos e 

poucos pais, ele é de uma mestranda da Universidade Mackenzie, e ele tem como 

objetivo, não só identificar quem são os autistas do Brasil, mas principalmente, é um 

questionário obviamente feito para os pais: o que foi feito depois do diagnóstico. De-

pois que a criança foi diagnosticada com autismo, o que foi feito?  

Nós temos um grande movimento no Brasil pra melhorar as políticas públicas, espe-

cialmente para as pessoas que não tem a condição econômica de desenvolver os 

seus filhos, como nós, no nosso caso com o Eric, tivemos.  

Isso é questão de política pública. Então, quem tiver um filho autista, por favor se 

puder acessar, é um link, você responde o questionário e automaticamente o link vai 

ser enviado para essa mestranda e é parte de um trabalho muito importante. É isso 

aí. Essa é a mensagem." 
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Anexo 5. Estatística do administrador do da página do Facebook 
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Anexo 6. Estatística do administrador da página do YouTube 
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Anexo 7. Termo de Cessão de Direitos Autorais e  

Autorização de Uso de Imagens para composição da  

Cartilha de Direitos das Pessoas com TEA 
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Anexo 7. Termo de Cessão de Direitos Autorais e  

Autorização de Uso de Imagens para composição da  

Cartilha de Direitos das Pessoas com TEA 
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Anexo 8. Layout do site direitodoautista.com.br 
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Anexo 9. Layout inicial da Cartilha sobre os Direitos das pessoas com TEA 
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