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RESUMO 

 

Apesar de ainda não possuírem marcadores biológicos definidos, os Transtornos 

do Espectro do Autismo (TEA) pertencem à categoria denominada transtorno de 

neurodesenvolvimento, presente desde a infância indicando déficits nas áreas: 

sociocomunicativa e comportamental. O ambiente familiar e o entorno do indivíduo 

com TEA foram analisados como indicadores de seu processo de desenvolvimento 

biopsicossocial. A avaliação do ambiente familiar considerou as experiências 

vivenciadas no cotidiano e os acontecimentos que ocorreram em outros espaços e 

que estão diretamente correlacionados com o contexto social e familiar. A presente 

pesquisa descritiva teve como objetivo realizar a caracterização sociofamiliar dos 

educandos com TEA atendidos por uma instituição de atendimento filantrópico no 

interior do Estado do Rio de Janeiro. Participaram da pesquisa 49 famílias 

atendidas no Setor de Integração da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) em Itaperuna. O estudo confirmou que as variáveis: de 

renda, condições socioeconômicas e sócio-demográficas e, oferta precária ou 

ausência de políticas públicas interferem na qualidade de vida e influenciaram nos 

níveis de estresse e sobrecarga familiar. Na expectativa de superar essa condição, 

propõe-se que aos profissionais investiguem os processos geradores de diferentes 

manifestações dos aspectos facilitadores e dificultadores da inclusão social. 

Inclusive, porque que a realização de pesquisas que visam proceder à 

caracterização sociofamiliar de determinado grupo familiar também pode fornecer 

informações importantes que auxiliem nas intervenções executadas pelos diversos 

profissionais da rede socioassistencial que prestam atendimento às pessoas com 

TEA e às suas famílias. 

 

Palavras-chave: Transtorno do Espectro do Autismo – Família – Teoria 

Bioecológica – Caracterização sociofamiliar 
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ABSTRACT 

 

 

The Autism Spectrum Disorder (ASD) belongs to the group of the 

neurodevelopment disorders, although it does not have any biological markers 

defined. It is found since early childhood and entails debts in the social-

communicative and behavioral areas. In this study, the autistic person’s familiar 

environment and its surroundings have been considered as indicators of his or her 

biopsychosocial development process. The analysis of the familiar environment has 

taken into account the experiences acquired in the daily routine and events 

occurred in other environments and directly related to the social and family context. 

This descriptive research aimed to achieve autistic pupils’ social-familiar 

characterization, who are assisted by a philanthropic institution in Rio de Janeiro 

state interior. This study involved 49 families assisted by the Integration Department 

of APAE (Portuguese for Association of Disabled People's Parents and Friends) in 

Itaperuna City, and it demonstrated that the variables of income, socioeconomic 

and sociodemographic conditions, and scarcity or absence of public policies 

interfere in life quality on one hand and influence the stress levels and a family’s 

responsibility overload on the other. Aiming at overcoming this condition, 

professionals are supposed to investigate the processes, which can cause different 

manifestations that, by their turn, involve the promoters and the obstacles of social 

inclusion. Moreover, researches that aim to achieve the socio-familiar 

characterization of certain family groups can also provide relevant information to 

guide professionals of a social-assistance network who seek to meet the needs of 

autistic individuals and their families. 

 

Keywords: Autism Spectrum Disorder – Family – Bioecological Theory – Socio-

Familiar Characterization 
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1   INTRODUÇÃO 

 

Fortemente influenciada pelo projeto ético-político do Serviço Social que 

pressupõe entre seus princípios fundamentais: o compromisso na luta pela 

superação da violação de direitos; a defesa intransigente dos Direitos Humanos; o 

empenho na eliminação de todas as formas de preconceito e o incentivo do 

respeito à diversidade em contraposição a quaisquer formas de discriminação, 

apresentado por Forti em 2005, é que realizo a presente pesquisa. 

Se a expressiva incidência das diversas expressões da deficiência no Brasil 

for considerada é conveniente afirmar que a referida temática pode ser entendida 

como uma questão social. Pois, informações publicadas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) indicam que 23,9% da população brasileira alega 

possuir algum tipo de deficiência (BRASIL, 2010).  

Além disso, a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência das 

Nações Unidas - CDPD (2010) examina a condição das pessoas com deficiência 

como uma questão de direitos humanos. Por isso, no Relatório Mundial sobre a 

Deficiência, a compreensão acerca dos conceitos de funcionalidade e deficiência 

está diretamente associada à idéia de interação dinâmica entre problemas de 

saúde e fatores contextuais, quer sejam pessoais ou ambientais (BRASIL, 2010). 

Segundo o que está disposto no Decreto que promulga a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência esses indivíduos são 

definidos da seguinte maneira: 

“Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições 

com as demais pessoas” (BRASIL: LEI Nº 6.949/09). 

 

Nesse sentido, e de acordo com o Art. 1º da LEI Nº 12.764/12 que institui a 

Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

do Autismo, a pessoa com TEA também é considerada pessoa com deficiência, 

para todos os efeitos legais. 

Porém, apesar de toda prerrogativa legal, pesquisas mostram que, 

lamentavelmente, a população que acumula fatores de risco inclui, quase sempre, 

famílias em condições desfavoráveis economicamente. Ou seja, pessoas que se 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.764-2012?OpenDocument
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encontram numa circunstância econômica e social desprivilegiada, que convivem e 

sofrem diariamente com o preconceito e com a exclusão social (DANTINO, 2014; 

FONSECA et al., 2013; ARAÚJO, 2011). 

Orientada pelas contribuições da Teoria Bioecológica do Desenvolvimento 

que tem como premissa favorecer os aspectos saudáveis do desenvolvimento; a 

realização de estudos em ambientes naturais; a análise da participação da pessoa 

interagindo e se relacionando com o maior número possível de ambientes e 

pessoas. Além da valorização dos processos biopsicossociais e sua relação com 

as multideterminações ambientais, sem negligenciar a importância destes fatores 

no decorrer do desenvolvimento (BRONFENBRENNER, 2011; LEME, 2016; 

MARTINS & SZYMANSKI, 2004). 

Bronfenbrenner (2011) fez severa crítica aos modelos de pesquisa nos quais 

o ambiente é descrito em termos de uma estrutura estática e que desconsidera as 

múltiplas influências dos contextos em que os sujeitos vivem. Concordo 

plenamente com a forma como apresenta sua cosmovisão, especialmente quando 

afirma que as políticas públicas têm o poder de afetar o bem-estar e o 

desenvolvimento dos seres humanos, ao determinar as suas condições de vida. 

A Teoria Bioecológica de Bronfenbrenner (2011) possibilita que o 

pesquisador observe e analise diferentes aspectos da pessoa em desenvolvimento, 

do contexto em que ela vive e dos processos interativos que influenciam seu 

progresso biopsicossocial em determinados períodos de tempo. Ela também 

defende em sua tese que: a mudança de comportamentos está diretamente 

relacionada à mudança dos ambientes. Portanto, será utilizada para realizar a 

caracterização sociofamiliar dos educandos com Transtorno do Espectro do 

Autismo (TEA), atendidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE) de Itaperuna. 

Os problemas e desafios decorrentes do contexto de crise política e 

econômica precisam continuamente ser tomados como alvo de pesquisas 

científicas. Nesse sentido, o conjunto das características que definem os distúrbios 

do desenvolvimento não está alheio a este paradigma da atualidade que acena, 

sobretudo, para o enfoque da interdisciplinaridade no campo teórico e 

multidisciplinar em âmbito prático (MENDES & ALMEIDA, 2014). 

O assistente social também precisa compreender que o ato de pesquisar e 

investigar problemas sociais, decorrentes das múltiplas manifestações da questão 
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social, deve ser permanente porque contribui com a materialidade do seu projeto 

ético-político, promove o avanço em pesquisa científica em Serviço Social e 

favorece a produção de conhecimento que qualifique o ensino e a prática. Mas, 

principalmente porque através de uma pesquisa pautada por um rigoroso trato 

teórico, histórico e metodológico da realidade social é possível identificar quais são 

os desafios desencadeados pela condição de vida e sobrevivência das pessoas 

que necessitam ser superados (PASTOR & MARQUES, 2010). 

Importa ressaltar que, assim como em outras áreas científicas, a 

necessidade de problematizar e investigar certos contextos tem sido concebida 

como condição sine qua non tanto para a produção de conhecimento quanto para 

favorecer a ruptura com modelos ultrapassados e inadequados de olhar, pensar e 

intervir sobre a realidade vivenciada por algumas famílias (ANDRADE, 2001).  

Apesar de ainda não possuírem marcadores biológicos definidos, os TEA 

pertencem à categoria denominada transtorno de neurodesenvolvimento, presente 

desde a infância evidenciam déficits nas áreas: sociocomunicativa e 

comportamental. Os indivíduos com TEA, frequentemente, apresentam prejuízos 

referentes às funções executivas, principalmente quanto ao controle inibitório e 

flexibilidade cognitiva; eles também podem manifestar déficits nas habilidades de 

atenção e inteligência e alterações no processamento sensorial. Podem ocorrer 

alterações quanto ao comportamento adaptativo, relativo à funcionalidade do 

sujeito no seu dia a dia. Ou, até mesmo, atrasos na fala; na aprendizagem; no 

planejamento e sequenciamento motor ou dificuldades no processamento viso-

espacial (KHOURY, TEIXEIRA, CARREIRO, SCHWARTZMAN, RIBEIRO & 

CANTIERI, 2014; SCHWARTZMAN, BRUNONI & D’ANTINO, 2015; SOARES & 

CAVALCANTE NETO, 2015; AMATO, 2011). 

Os TEA também são compreendidos como uma síndrome comportamental 

complexa que possui etiologias múltiplas que combina fatores genéticos e 

ambientais. Os sintomas considerados mais frequentes nas pessoas com TEA são: 

falta de interesse em estar com outras pessoas ou isolamento; déficits na atenção 

compartilhada e em brincadeiras simbólicas; diminuição ou ausência de contato 

visual; inabilidade para estabelecer relacionamentos afetivos; dificuldade para 

compreender a comunicação não verbal (BORDINI, CAVICCHIOLI, COLE, 

CUNHA, & MACHADO, 2014; ZANON, BACKES, & BOSA, 2014; PAULA et 

al., 2011). 
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Considerando essas condições acima relacionadas, entre outras, é que o 

ambiente familiar e o entorno da criança estão sendo analisados como indicadores 

de seu processo de desenvolvimento biopsicossocial. Porque a maneira pela qual 

os pais ou responsáveis organizam o ambiente físico e interagem com os filhos 

exerce influência sobre seu desenvolvimento (RUTTER, 2011; BELSKY, et al, 

1984). 

De acordo com o disposto na Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF), os fatores ambientais contemplam tanto a observação 

quanto a análise do ambiente físico, social e atitudinal em que as pessoas vivem e 

conduzem a sua vida e, estão associados aos componentes que informam sobre 

as condições de funcionalidade. Uma vez que as pessoas com TEA passam a 

maior parte de seu tempo no ambiente familiar, acredita-se que os fatores 

ambientais precisam ser examinados de modo particular em estudos e perícias 

sociais, pois descrevem o contexto em que o indivíduo vive. Por exemplo, no caso 

de existir obstáculos ou barreiras que dificultem ou impeçam a acessibilidade, pode 

ser relevante saber com que frequência algum fator limita o indivíduo; se a 

dificuldade é leve, moderada, grave ou extrema; se é evitável ou não (OMS: 2000).  

Faz parte da práxis dos Assistentes Sociais a análise das questões que 

envolvem: a estrutura familiar; as interações sociais; a condição biopsicossocial; a 

alimentação; o ambiente; os dilemas contemporâneos; e a intervenção direta na 

dinâmica familiar na perspectiva de buscar estratégias de enfrentamento às 

dificuldades e barreiras impostas à população atendida. 

Sendo assim, a partir da caracterização sociofamiliar do grupo de famílias 

participantes do estudo pretende-se dar visibilidade aos fatores ambientais que 

possam se constituir como uma barreira aos indivíduos com TEA seja por sua 

presença, como é o caso de reforçar atitudes negativas em relação à pessoa com 

incapacidades, ou ausência que pode ser exemplificada pelo fato da pessoa com 

deficiência não dispor de um serviço ou equipamento de atendimento e apoio que 

lhe seja necessário. 

No entendimento de que o conhecimento mais detalhado das condições de 

vivência e sobrevivência das famílias que lidam diariamente com algum familiar 

diagnosticado com distúrbio do desenvolvimento possa sugerir a possibilidade de 

intervenções mais assertivas para as pessoas com TEA, na perspectiva da 

interdisciplinaridade, é que proponho o presente estudo. 
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Assim sendo, e considerando que a APAE é uma instituição filantrópica que 

atua na defesa dos direitos das pessoas com deficiência em todo o território 

nacional, a pesquisadora pretende executar procedimentos que requeiram o 

emprego de instrumentos técnico-metodológicos próprios do Serviço Social com o 

intuito de proceder a caracterização sociofamiliar dos educandos com TEA 

atendidos na APAE em Itaperuna/RJ. 
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2   REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1   Conceituando a Teoria Bioecológica 

No modelo bioecológico de Bronfenbrenner (2011) são reapresentados 

quatro aspectos multidirecionais inter-relacionados designado como modelo PPCT: 

"pessoa, processo, contexto e tempo". 

O conceito de “Pessoa” refere-se ao fenômeno de constâncias e mudanças 

na vida do ser humano em desenvolvimento, no decorrer de sua existência. A 

abordagem reformulada ressalta a importância de se considerar as características 

e qualidades pessoais do indivíduo em desenvolvimento, como suas convicções, 

nível de atividade, temperamento, além de suas metas e motivações. No que tange 

às características bioecológicas das pessoas, segundo Bronfenbrenner (2011) o 

desenvolvimento humano é moldado por três tipos de elementos: 

O primeiro é “disposições” que movimentam, sustentam e podem colocar os 

processos proximais em movimento. O segundo diz respeito aos “recursos” 

bioecológicos que podem ser habilidades, experiências e conhecimentos 

requeridos para que os processos proximais sejam efetivos em determinada fase 

de desenvolvimento, ou seja, para o funcionamento efetivo dos processos 

proximais nos diferentes estágios de desenvolvimento. Por último, mas não menos 

importante, há características de “demanda”, que convidam ou desencorajam 

reações do ambiente ou contexto social que pode favorecer ou romper a operação 

dos processos proximais. 

A ideia de “Processo” tem a ver com as ligações entre os diferentes níveis e 

se acha constituído pelos papéis e atividades diárias da pessoa em 

desenvolvimento. Pois, para se desenvolver intelectual, emocional, social e 

moralmente o ser humano precisa participar ativamente em interação recíproca 

com pessoas, objetos e símbolos no ambiente imediato.  

Por sua vez, o “Contexto” é caracterizado por qualquer evento ou condição 

externa ao organismo e que pode influenciar ou ser influenciado pela pessoa em 

desenvolvimento. Ou seja, refere-se ao meio ambiente global em que o indivíduo 

está inserido e onde se desenrolam os processos desenvolvimentais ou aos vários 

ambientes que se relacionam e têm o poder de influenciar o curso de 

desenvolvimento humano. Esses ambientes, socialmente organizados, são 
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denominados: microssistema, mesossistema, exossistema, macrossistema e 

cronossistema que auxiliam a amparar e nortear o ser em crescimento e, sobre 

eles será escrito mais adiante. 

A concepção de “Tempo” pode ser entendida como o desenvolvimento no 

sentido histórico, ou seja, como ocorrem as mudanças nos eventos no decorrer dos 

tempos, devido às pressões sofridas pela pessoa em desenvolvimento. Para 

Bronfenbrenner os eventos históricos podem alterar o curso de desenvolvimento 

humano, em qualquer direção, não só para indivíduos, mas para segmentos 

grandes da população. Pequenos episódios da vida familiar, como a entrada da 

criança na escola, o nascimento de um irmão ou a mudança de trabalho dos pais 

ou a diferença na maneira dos pais criarem seus filhos podem ter significativa 

influência no desenvolvimento das pessoas da família num dado momento de suas 

vidas.  

No modelo bioecológico uma díade é formada sempre que duas pessoas 

prestam atenção nas atividades uma da outra ou delas participam. As díades 

podem assumir formas funcionais diferentes no que se refere ao seu potencial para 

fomentar o crescimento. 

Segundo Bronfenbrenner (2011), o poder, o conteúdo e a direção que os 

processos proximais possuem para promover o desenvolvimento variam 

sistematicamente, dependendo das características da pessoa em desenvolvimento; 

dos contextos em que ela se encontra inserida; das continuidades sociais e 

mudanças que acontecem com o passar do tempo; assim como o período histórico 

durante o qual a pessoa vive. 

Para a Teoria Bioecológica, o desenvolvimento humano consiste em uma 

mudança duradoura na maneira pela qual uma pessoa percebe e lida com o seu 

ambiente. A partir desta perspectiva, o desenvolvimento acontece quando o 

indivíduo compreende, interpreta e se envolve ativamente com o ambiente físico e 

social. 

Bronfenbrenner (2011) defende que o desenvolvimento é um processo 

interativo entre o indivíduo e o meio no qual está inserido. Esse contexto, no qual o 

indivíduo está inserido, foi conceituado em quatro níveis distintos: microssistema, 

mesossistema, exossistema, macrossistema e cronossistema que exercem 

influência mútua, assim como ao indivíduo que nele está inserido. 
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Um microssistema é um padrão de atividades, papéis e relações 

interpessoais vividos pela pessoa em desenvolvimento num dado ambiente com 

características específicas, onde focalizada e estabelece relações estáveis e 

significativas de reciprocidade e a afetividade, tais como: a casa, a creche ou a 

escola. Pois, na medida em que persistem e progridem por meio do tempo, 

propiciam mudanças no comportamento e no desenvolvimento pessoal 

(BRONFENBRENNER, 2011). 

O mesossistema inclui as inter-relações que abrangem o conhecimento e 

participação ativa e significativa da pessoa em desenvolvimento em diversos 

ambientes. Por exemplo: as relações em casa com a família, com amigos da 

vizinhança, na escola, no trabalho, no clube, na igreja, entre outras. Esta transição 

ecológica é mais efetiva e saudável na medida em que a pessoa se sente apoiada 

e pode contar a participação de suas relações inter-pessoais neste processo 

(BRONFENBRENNER, 2011). 

O exossistema se refere a um ou mais ambientes que não envolvem a 

pessoa em desenvolvimento como um participante ativo, mas nas relações que 

neles existem e que afetam seu desenvolvimento. Por exemplo: as atividades e 

decisões tomadas pela direção da escola local; os programas propostos pelas 

associações de bairro; a rede de amigos dos pais; as relações de seus pais no 

ambiente de trabalho e assim por diante (BRONFENBRENNER, 2011).  

Por sua vez, o macrossistema refere-se a todos os demais ambientes, 

formando uma rede de interconexões que se diferenciam de uma cultura para 

outra. Abrange os padrões culturais, sejam valores, crenças, ideologias, sistemas 

políticos, os quais viabilizam o aprendizado ao longo do processo de 

desenvolvimento dos indivíduos Por exemplo, possíveis planejamentos para o 

futuro refletidos na visão de líderes políticos, planejadores sociais, filósofos e 

cientistas sociais de uma sociedade engajados na análise crítica e alteração 

experimental dos sistemas sociais prevalentes (BRONFENBRENNER, 2011). 

Por fim, o cronossistema é a estrutura que adiciona dimensões de tempo às 

estruturas existentes, ao captar as mudanças do meio – o grau de estabilidade ou 

mudanças na vida dos indivíduos face aos eventos ambientais e as transições que 

ocorrem ao longo da existência, que produzem condições que afetam o 

desenvolvimento das pessoas. Ou seja, é o efeito do tempo sobre os outros 

sistemas, cujas dimensões estão vinculadas aos atributos da pessoa, aos 
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processos proximais e aos parâmetros do contexto. Por exemplo: modificações ao 

nível da família; mudanças na composição familiar ou na sociedade; local de 

residência ou de trabalho dos pais ou responsáveis; bem como eventos mais 

amplos, tais como guerras, ciclos econômicos, ondas de migração, entre outros 

(BRONFENBRENNER, 2011). 

Nesse sentido, o desenvolvimento ocorre mediante a interação entre a 

pessoa em desenvolvimento e os cinco contextos: microssistema, mesossistema, 

exossistema, macrossistema e cronossistema, interconectados e que se 

influenciam, promovendo interação e desenvolvimento em uma construção que 

abriga desde o grupo mais próximo até a realidade mais distante que atinge a vida 

social, conforme ilustrado na figura abaixo: 

Para Bronfenbrenner (2011), o ambiente influencia os indivíduos e é por ele 

influenciado, numa relação dialética com o psicológico e o social onde nenhum 

fenômeno pode ser compreendido isoladamente, sem conexão com os demais 

fenômenos que o cerca. A interação da pessoa com o ambiente é caracterizada 

pela reciprocidade. A pessoa em desenvolvimento molda-se, muda e recria o meio 

no qual se encontra. Assim sendo, o desenvolvimento humano é interativo e 

contextualizado (BRONFENBRENNER, 2011). 

Por isso, para que o desenvolvimento ocorra é necessário que a pessoa 

esteja inserida em uma atividade, porém a interação nesta atividade deve 

acontecer de maneira efetiva, regular e recíproca e os objetos e símbolos 

presentes no ambiente imediato devem estimular a atenção, a exploração, a 

manipulação e a imaginação da pessoa em desenvolvimento 

(BRONFENBRENNER, 2011). 

 

2.2   Conceituando historicamente os TEA 

Camargos Jr., et al. (2005), afirmam que em 1906, Plouller introduziu o 

adjetivo autista na literatura psiquiátrica ao estudar pacientes que tinham 

diagnóstico de demência precoce e, em 1911, Bleuler difundiu pela primeira vez o 

termo autismo, definindo-o como um transtorno básico da esquizofrenia que 

consistia na limitação das relações pessoais ou como “perda de contato com a 
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realidade” causada pela impossibilidade ou muita dificuldade na comunicação 

interpessoal.  

Em 1943, Kanner introduziu o termo “distúrbio autístico do contato afetivo”, 

descrevendo uma síndrome com sinal clínico de isolamento e déficit inato nas 

relações interpessoais. Naquele período, Kanner teve sua atenção atraída por certo 

número de pacientes cujo estado clínico se diferenciava pontual e particularmente 

de tudo o que se havia descrito anteriormente na literatura. Na descrição original de 

Kanner, a alienação social, isolamento extremo, rotinas repetitivas, estereotipias e 

ecolalia eram os sintomas predominantes do autismo (TUCHMAN & RAPIN, 2006; 

CAMARGOS Jr. et al., 2005). 

Ampliando as discussões nesse sentido, Temple Grandin & Panek (2015), 

afirmam que a pessoa com autismo apresenta dificuldade de relacionamento social 

e de comunicação. Contudo, destacam que o conceito de espectro autista foi 

introduzido em 1981 pela psiquiatra Lorna Wing abrangendo neste constructo: os 

sintomas, as habilidades comprometidas e os níveis de prejuízos apresentados no 

autismo. 

Os Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD’s) representam uma 

categoria na qual estão agrupados transtornos que têm em comum as funções do 

desenvolvimento afetadas qualitativamente. Os TGD’s surgiram no final da década 

de 60, derivado principalmente dos trabalhos de Rutter e Cohen. Comumente são 

conhecidos como distúrbios nas interações sociais recíprocas que costumam 

manifestar-se na infância. Caracterizam-se pelos padrões de comunicação 

estereotipados e repetitivos, assim como pelo estreitamento nos interesses e nas 

atividades. Sob a classificação de TGD’s foram descritos diferentes transtornos: 

Autismo; Síndrome de Rett; Síndrome de Asperger; Transtorno Desintegrativo da 

Infância; Transtorno Global do Desenvolvimento sem outra especificação. 

(BELISÁRIO JÚNIOR, 2010). 

Sabe-se que os TGD’s são mais comuns no sexo masculino e são 

acompanhados, em cerca de 70% dos casos, de graus variados de deficiência 

mental. Também são comuns comorbidades com inúmeras outras condições 

médicas, podendo citar como exemplo: a síndrome do x-frágil; a síndrome fetal 

alcoólica; epilepsia; a síndrome da rubéola congênita; Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade (TDAH); Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC); 

distúrbio do sono; deficiência intelectual; deficiência auditiva ou prejuízos sensoriais 
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(visuais e/ou auditivos); atraso simultâneo no desenvolvimento de funções básicas, 

incluindo a socialização, entre outras (GARCIA, et al., 2016; GAUGLER, et al., 

2014; TORDJMAN, et al., 2014). 

A American Psychiatric Association (APA) além de ser a principal 

organização de psiquiatras e estudantes de psiquiatria nos Estados Unidos 

também é a mais influente no mundo. A associação possui várias publicações, 

como o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais ou DSM usado 

mundialmente como referência para diagnóstico dos transtornos mentais para 

descrever as condições psiquiátricas (APA, 2013; TUCHMAN & RAPIN, 2009). 

O Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, em 2013 na 

sua quinta edição (DSM-5), aboliu o sub-capítulo Transtorno Global do 

Desenvolvimento (TGD), com suas categorias diagnósticas (autismo, síndrome de 

Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo e o Transtorno Global do 

Desenvolvimento Sem Outra Especificação - TGD-SOE) e, adotou apenas uma 

condição: os Transtornos do Espectro Autista (TEA). Ou seja, os TEA abrangem 

esses transtornos e as distinções serão realizadas de acordo com o nível de 

gravidade em relação à interação e comunicação. Todavia, a Síndrome de Rett 

passa a ser considerada como uma doença distinta que não faz parte dos TEA 

(SCHWARTZMAN, BRUNONI & D’ANTINO, 2015; APA, 2013). 

O DSM-5 (APA, 2013) utiliza o termo TEA para se referir a um conjunto de 

quadros psicopatológicos com variação de sintomas cujas distinções serão 

realizadas de acordo com o nível de gravidade em relação à interação e 

comunicação. Considerado como uma condição neurobiológica que afeta um grupo 

de pessoas, antes, durante ou logo após o nascimento. Constituindo-se por um 

conjunto de manifestações que afetam o funcionamento social e a capacidade de 

comunicação; que implicam em um padrão de comportamento restrito, repetitivos e 

estereotipados e cuja manifestação é diferente em cada individuo 

(SCHWARTZMAN, BRUNONI & D’ANTINO, 2015). 

Atualmente, a Organização Mundial de Saúde (OMS) utiliza como referencial 

teórico dois tipos específicos de classificações para a descrição dos estados de 

saúde, a saber: Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados com a Saúde, que se encontra em sua décima edição, designada 

pela sigla CID-10 e a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade 

e Saúde que compreende o Código Internacional de Funcionalidades (CIF). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Socializa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psiquiatra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manual_Diagn%C3%B3stico_e_Estat%C3%ADstico_de_Desordens_Mentais
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Contudo, os profissionais para proceder ao diagnóstico dos TEA têm utilizado as 

seguintes propostas de classificação: CID-10 e DSM-5. (SCHWARTZMAN, 

BRUNONI & D’ANTINO, 2015; APA, 2013; TUCHMAN & RAPIN, 2009). 

Na CID-10 (1994), há objetivos que estão definidos e determinados e que 

contemplam estudos epidemiológicos gerais e avaliação da assistência à saúde. 

Especificamente, no capítulo V, trata dos Transtornos Mentais e Comportamentais, 

tendo uma subparte dedicada aos Transtornos do Desenvolvimento Psicológico e, 

respectivamente, uma divisão relativa aos TGDs (F-84). É possível verificar que 

nessa subparte estão alocados problemas: no desenvolvimento de fala e 

linguagem (F-80); no desenvolvimento das habilidades escolares (F-81) e no 

desenvolvimento motor (F-82) que compõem uma classificação geral dos 

problemas relativos ao desenvolvimento. (DI NUBILA & BUCHALLA, 2008). 

Na CID-10 (1994), o autismo é classificado pelo código F84-0, como um 

Transtorno Invasivo do Desenvolvimento (TID), definido pela presença de 

desenvolvimento anormal e comprometimento que se manifesta antes da idade de 

3 anos e, pelo tipo característico de funcionamento irregular em todas as áreas: de 

interação social, comunicação e comportamento restrito e repetitivo. (AMATO, 

2011; DI NUBILA & BUCHALLA, 2008). 

Importa ressaltar que a Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (CIF) também é uma referência para a legislação nacional e 

internacional sobre Direitos Humanos sendo, portanto utilizada por diversos 

setores. Uma de suas principais inovações é a presença da classificação de fatores 

ambientais que possibilita a identificação de barreiras e de facilitadores tanto no 

que se refere à capacidade quanto ao desempenho de tarefas e de atividades 

peculiares a cada pessoa em diferentes momentos da vida. (DI NUBILA & 

BUCHALLA, 2008). 

Apesar do DSM-5 (2013) indicar que as primeiras manifestações dos TEA 

possam aparecer antes do 36º mês de idade, estudos realizados afirmam que a 

maioria das pessoas pode apresentar problemas em seu desenvolvimento no 

período datado entre o 12º e 24º mês (CHAKRABARTI, 2009; CHAWARSKA et al., 

2007; NOTERDAEME & HUTZELMEYER-NICKELS, 2010). Não obstante, alguns 

desvios qualitativos no desenvolvimento podem aparecer antes mesmo do primeiro 

ano de nascimento da criança. (MAESTRO et al., 2002; ZWAIGENBAUM et al., 

2005). 
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De acordo com o DSM-5 (2013), as manifestações comportamentais que 

indicam os TEA incluem comprometimentos qualitativos no desenvolvimento 

sociocomunicativo, bem como a presença de comportamentos estereotipados e de 

um repertório restrito de interesses e atividades. Inclusive, alguns indivíduos 

apresentam sintomas leves ou moderados, ao passo que outros manifestam 

sintomas considerados mais graves ou severos, conforme apresentado a seguir:  

Características de comprometimentos dos TEA na interação social podem 

ser observadas, por exemplo: na ausência ou o grande prejuízo no contato visual 

direto; pelo fato de apresentam grande dificuldade ou mesmo incapacidade de 

fazer e manter amigos; de não conseguir se apropriar das regras sociais que estão 

em jogo no convívio social ou por demonstrar grande dificuldade em compartilhar 

prazeres e desconfortos (SCHWARTZMAN et al, 2015; RAMPAZO, 2015; ZANON, 

2014; SCHMIDT, 2013). 

Na categoria que envolve os comprometimentos dos TEA nas habilidades 

relacionadas com a comunicação é possível assinalar que, em grande parcela dos 

indivíduos, a ausência ou atraso da fala serão as manifestações que chamarão a 

atenção para a presença de algum transtorno do desenvolvimento. As pessoas 

com TEA sempre apresentarão algum prejuízo neste domínio, ainda que o grau de 

comprometimento seja extremamente variável (SUN & FERNANDES, 2014; 

AMATO, 2011). 

Os comprometimentos dos TEA no comportamento podem ser observados 

pelos padrões repetitivos e restritos de interesses e de atividades. A presença dos 

TEA faz com que alguns indivíduos desenvolvam o hábito de demonstrar um forte 

apego às rotinas de modo que uma simples mudança de itinerário, uma tentativa 

de troca de roupas ou até mesmo colocar um determinado objeto em local diferente 

do habitual seja suficiente para desencadear episódios de crise nervosa difícil de 

ser contida pelos familiares. Algumas pessoas com TEA apresentam interesse 

extremo por determinados assuntos, de tal maneira que podem se dedicar de modo 

total ou quase que exclusivo a ele. Este foco restrito de interesse aliado à excelente 

memória visual que costumam apresentar faz com que esses indivíduos com TEA 

sejam considerados, por vezes, como superdotados ou “savants” 

(SCHWARTZMAN et al, 2015; RAMPAZO, 2015; ZANON, 2014; SCHMIDT, 2013).  

Por isso, o perfil cognitivo precisa ser analisado conjuntamente com a 

identificação do impacto de tais déficits na vida de cada pessoa com TEA para 
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evidenciar quais áreas de habilidade estão mais preservadas e que poderão ser 

úteis no processo de habilitação. (SCHWARTZMAN et al, 2014). 

2.2.1   TEA: dados de incidência e prevalência 

 

Apesar de, atualmente não se ter como obter a incidência específica das 

pessoas com TEA no Brasil considero importante destacar alguns dados que estão 

sendo difundidos na literatura e que fomentam e ressaltam a necessidade de haver 

contínuas investigações e pesquisas estatísticas sobre a temática, inclusive no 

sentido de mensurar quantitativamente essa população em âmbito nacional. 

O Censo Demográfico ou Populacional do IBGE, em 2010, indicou que: de 

uma população total de 190.732.694, mais de 45,6 milhões de brasileiros, ou seja, 

23,91% das pessoas declararam possuir mais de um tipo de deficiência, sendo 

que: 35.774.392 declararam possuir deficiência visual; 9.717.318 deficiência 

auditiva; 13.265.599 deficiência física ou motora e 2.611.536 deficiência mental ou 

intelectual. Esse crescimento foi considerado acentuado em contraposição aos 

dados de 2000, onde do total correspondente a 169.799.170 pessoas, 14,5%, ou 

seja, 24,6 milhões declararam possuir algum tipo de deficiência, sendo que: 

16.644.842 alegaram possuir deficiência visual; 5.735.099 deficiência auditiva; 

9.355.844 deficiência física ou motora e 2.844.937 deficiência mental ou intelectual. 

(ANDRÉS, 2014). 

Ainda segundo Andrés (2014), o Ministério da Educação divulgou que: dos 

mais de 56 milhões de alunos matriculados em 2005 nas redes: pública e privada 

do país, 700 mil eram deficientes, o equivalente a 1,25% do total. Pouco mais da 

metade destes alunos (378.074 ou 0,69% do alunado total) estavam matriculados 

em estabelecimentos especializados, registrados como de ‘educação especial’, 

número que em 2006 caiu para 375.488 alunos, num total de 55,94 milhões de 

matriculados, perfazendo 0,67% do total. 

Dados do Censo da Educação Básica MEC/INEP, em 2013, revelaram que 

843 mil alunos com deficiência, TGD, altas habilidades ou superdotação estavam 

matriculados nas escolas da educação básica de todo o país, sendo que 77% deles 

incluídos nas salas comuns da rede regular de ensino em âmbito público ou 

privado. Mas, considerando que em 2012 havia cerca de 200 mil crianças e 

adolescentes com necessidades educacionais especiais (NEE) fora das salas de 
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aula é patente as dificuldades e obstáculos que as pessoas com deficiência 

enfrentam para acessar o direito à educação. Esses dados referem-se à 

acessibilidade mínima ou inexistente, que predomina tanto nos grandes centros 

urbanos quanto nas regiões de zona rural na maioria das instituições escolares 

públicas e privadas de todo o País (ANDRÉS, 2014). 

Essas informações, associadas ao conhecimento sobre o uso potencial do 

DSM-5, CID-10 e da CIF podem auxiliar na formulação de políticas sociais. O uso 

dessas classificações como instrumentos de intervenção pode contribuir para que 

as reais condições de vida das pessoas com deficiência continuem sendo 

evidenciadas através de pesquisas e estatísticas (DI NUBILA & BUCHALLA, 2008). 

Pesquisas epidemiológicas, realizadas principalmente em países 

desenvolvidos, indicam a estimativa de prevalência dos TEA entre 0,6% e 1,0%. 

Inclusive, que a distribuição dos TEA por gênero se dá na ordem de uma menina 

para cada quatro meninos; aproximadamente 60% das pessoas com TEA têm 

deficiência intelectual em algum nível; a reincidência entre irmãos encontra-se 

entre 3% e 19%; por volta de 10% desse grupo populacional apresentam 

habilidades notáveis para sua idade, em geral, altamente especializadas (PAULA et 

al., 2016; GOMES et al., 2015; ANAGNOSTOU et al., 2014; ELSABBAGH, et 

al., 2012; OZONOFF et al., 2011). 

Estudo realizado junto a todos os serviços de educação e saúde de um 

bairro no município de Atibaia/SP contemplando uma amostra de 1.470 indivíduos 

com idade variando entre 7 e 12 anos estimou a prevalência dos TEA em 0,3% 

(PAULA el al., 2011). 

Pesquisa realizada para mapear o serviço público de educação 

disponibilizado pelo Estado e pelo município de São Paulo para pessoas com TEA, 

a partir do banco de dados de uma das Unidades da Defensoria Pública do Estado 

de São Paulo, indicou que a procura do Sistema Judiciário tem sido crescente e 

que as famílias que se encontram com seus direitos violados nas mais diversas 

áreas tem acionado o Sistema Judiciário para pleitear a garantia de seus direitos 

fundamentais (TIBYRICÁ, 2014). 

Na expectativa de estabelecer a incidência e prevalência dos TEA ou dos 

Transtornos Globais ou Invasivos do Desenvolvimento (TGD ou TID) é que 

diversas pesquisas epidemiológicas foram realizadas em diversos países. De modo 

geral, o número de pessoas diagnosticadas mundialmente com transtorno é 
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crescente, o que não indica, necessariamente, o aumento da sua prevalência. Esse 

fato pode ser explicado pela expansão dos critérios diagnósticos, pelo incremento 

dos serviços de saúde relacionados aos distúrbios do desenvolvimento ou devido 

às mudanças na definição do diagnóstico precoce (FOMBONNE et al, 2009). 

De acordo com pesquisa realizada por Elsabbagh et al. (2012), a prevalência 

dos TEA foi estimada de 62:10.000 crianças, com uma incidência quatro vezes 

maior para o gênero masculino. 

A incidência deste tipo específico de distúrbio do desenvolvimento também 

foi estudada e estabelecida por Sandin, et al (2014) que afirmam que os TEA 

afetam 1,47% do total de crianças nascidas nos Estados Unidos e abrange como 

comprometimentos: a interação social e da comunicação e a presença de 

interesses restritos e comportamentos repetitivos. Os autores também realizaram 

uma pesquisa incluindo um grupo de base populacional nacional da Suécia com 

2.049.973 crianças, nascidas entre os anos de 1982 e 2006, e mais de 2 milhões 

de famílias com o objetivo de fornecer estimativas de hereditariedade dos TEA. 

Esse estudo estimou a proporção dos TEA devido a fatores genéticos para cerca 

de 90%, tornando-o o mais hereditário de todos os distúrbios do desenvolvimento 

(SANDIN, et al, 2014). 

Pesquisas realizadas pelo Department of Health and Human Services do 

Centers for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos (CDC) apontam a 

incidência de TEA em 1:68 crianças. No momento, esse é o panorama 

epidemiológico que se tem descrito em relação aos TEA (CDC, 2016). 

2.3   O Serviço Social frente aos desafios familiares contemporâneos 

 

Considerando que as dificuldades apresentadas pelos indivíduos com TEA 

tendem a comprometer seu desenvolvimento ao longo de sua vida, ocorrendo uma 

grande variabilidade na intensidade e forma de expressão da sintomatologia, vale 

ressaltar a importância de se considerar os fatores ambientais na caracterização 

sociofamiliar devido seu potencial de dar visibilidade às condições em que essas 

pessoas estão inseridas a partir da observação e análise do contexto social.  

 Martins, et al. (2004), verificaram que existe uma constante associação entre 

a qualidade do ambiente e o processo de desenvolvimento, desde a tenra idade. 

Os autores destacaram a relevância de se investigar fatores de risco biológicos e 
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sociais para o desenvolvimento dessa população. Sugerem inclusive que, se a 

criação não tiver ocorrido em um ambiente favorável, é provável que o indivíduo 

apresente bases para a vulnerabilidade de seu desenvolvimento. Nesse caso, o 

indivíduo pode estar exposto a risco e seu processo de desenvolvimento pode 

estar comprometido por fatores ambientais. 

Ou seja, o desenvolvimento infantil é constituído de diferentes domínios 

interdependentes, como: sensório-motor, cognitivo e sócio-emocional que podem 

ser influenciados por fatores biológicos (idade gestacional e peso ao nascer), 

socioambientais (status econômico e educação dos pais) ou hereditários, que 

podem ser afetadas por situações adversas ou desfavoráveis. Quando esses 

fatores resultam em consequências negativas para o desenvolvimento de uma 

pessoa, eles são chamados fatores que podem representar um risco mais intenso 

para o desenvolvimento (ASSIS-MADEIRA; CARVALHO & BLASCOVI-ASSIS, 

2013). 

Estudos indicaram que baixo nível socioeconômico pode exercer influência 

negativa no processo de desenvolvimento e aumentar a vulnerabilidade biológica 

de uma criança provocando resultados desfavoráveis. Portanto, deve ser 

considerado como fator de risco que pode afetar ou aumentar as chances de atraso 

no desenvolvimento (ASSIS-MADEIRA; CARVALHO & BLASCOVI-ASSIS, 2013). 

Pesquisas sobre o desenvolvimento infantil também enfatizam a importância 

de se examinar o contexto familiar para verificar a presença simultânea de fatores 

de risco, tanto biológicos quanto ambientais. Pois a verificação da estimulação 

disponível para a criança, no seu contexto familiar, pode fornecer elementos 

importantes para o estabelecimento de intervenções mais assertivas na perspectiva 

da interdisciplinaridade (FONSECA et al., 2013; MARTINS, et al, 2004). 

De acordo com D’Antino (2014), à medida que o diagnóstico, o planejamento 

de intervenções especializadas de caráter clínico e/ou terapêutico e o atendimento 

social e educacional são compatíveis com as necessidades especiais e específicas 

de cada sujeito e as ações que lhes são destinadas sejam definidas a partir de 

diálogo efetivo interáreas é possível acreditar que a melhoria da qualidade de vida 

desses sujeitos e seus familiares se caracterize como uma alternativa real. 

Ao estudar a temática familiar é importante avaliar os recursos do ambiente 

visando apontar a qualidade e quantidade de estimulação e de apoio disponível no 

espaço domiciliar. Neste sentido, é preciso avaliar as características do ambiente 
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familiar que têm potencial para influenciar o comportamento e o desenvolvimento 

do indivíduo assinalando as oportunidades, constrangimentos ou desafios que o 

ambiente oferece (MARTINS et al., 2004; BRADLEY & CALDWELL, 1995). 

Assim sendo, o cuidado da família pode ser caracterizado como sendo um 

conjunto de ações ambientais, realizadas por um cuidador, que permite que seus 

membros se adaptem para alcançar determinados objetivos. Por isso, essa 

avaliação precisa ser realizada tendo em consideração as experiências vivenciadas 

no cotidiano, não se limitando estritamente ao ambiente físico da casa. Pelo 

contrário, inclui também acontecimentos que ocorreram em outros espaços e que 

estão diretamente correlacionados com o contexto social e familiar (CRUZ & 

ABREU-LIMA, 2012; BRADLEY & CALDWELL, 1995). 

 

2.4   Estabelecendo um ponto de partida para enunciar as variáveis do estudo 

  

Para a realização da presente pesquisa, adotou-se como objeto de estudo o 

conceito de família extensa ou ampliada. Ou seja, o núcleo constituído pelo maior 

número de pessoas que residam no mesmo domicílio, que mantém vínculos de 

afetividade e afinidade e cujo parentesco seja formado por parentes próximos, 

como é o caso de pais, irmãos, tios, avós enteados ou primos (BRASIL: LEI 

12.010: art. 25. Parágrafo único, 2009). 

O reconhecimento da importância da família no contexto da vida social 

também está explícito no art. 226, da Constituição Federal de 1988, e se reafirma 

nas legislações específicas de Assistência Social, Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA: nº Lei 8069/90), Estatuto do Idoso (Leis nº 8.842/94 e 

10.741/03), na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS: Lei 8742/93), na 

Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Decreto 

6.949/09 – Leis 7853/89 e 13.146/15), entre outras normas jurídicas correlatas. 

Os processos de atenção às famílias fazem parte da gênesis do Serviço 

Social. Todavia, atualmente a conjuntura tem exigido que o profissional esteja 

constantemente preparado para trabalhar as relações familiares e intervir nesta 

dinâmica tão complexa. Além de ser um profissional qualificado e criativo, precisa 

ter uma atitude investigativa que amplie a sua competência para análises críticas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3763619/#B15
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3763619/#B15
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dos problemas sociais (FONSECA et al., 2013; IAMAMOTO, 2007; GUERRA, 

2000).  

As prerrogativas legais pertinentes à categoria recomendam que o 

assistente social tenha um comprometimento com a análise dos processos sociais, 

tanto em suas manifestações cotidianas quanto em suas dimensões 

macroscópicas e, que sua atuação profissional seja sempre norteada por princípios 

éticos (BRASIL: CFESS, 2002). 

Sem perder de vista as prerrogativas estabelecidas no projeto ético-político 

do Serviço Social têm-se a intenção de articular os pressupostos da Teoria 

Bioecológica de Bronfenbrenner na realização da presente pesquisa porque tem 

sido considerada como sistêmica na medida em que apresenta possibilidades para 

o pesquisador analisar aspectos da pessoa em desenvolvimento, do contexto em 

que vive e dos processos interativos que influenciam o próprio desenvolvimento 

humano em determinados períodos de tempo (BRONFENBRENNER, 2011; LEME, 

2016; MARTINS & SZYMANSKI, 2004).   

Para a Teoria Bioecológica, o desenvolvimento humano consiste em uma 

mudança duradoura na maneira pela qual uma pessoa percebe e lida com o seu 

ambiente que pode ser caracterizado como conjunto de processos que interagem 

através das particularidades da pessoa e do ambiente para produzir constância, 

solidez e mudança nas características do indivíduo durante o curso de sua vida 

(LEME, 2016; BRONFENBRENNER, 2011). 

A partir desta perspectiva, entende-se que o desenvolvimento infantil ocorre 

conforme o indivíduo compreende, interpreta e se envolve ativamente com o 

ambiente físico e social. Entendendo que, o reconhecimento da possibilidade de 

relações entre os ambientes, associado à capacidade de compreender a linguagem 

falada e escrita, faz com que o indivíduo seja capaz de perceber a ocorrência e 

natureza dos eventos em ambientes ainda desconhecidos. 

A visita domiciliar, que é um instrumento técnico-metodológico empregado 

na práxis do assistente social para o desempenho de suas atribuições, está sendo 

proposta no sentido de facilitar a aproximação do profissional e compreensão da 

realidade do usuário. Durante a realização de uma visita domiciliar é possível que o 

profissional utilize outros instrumentais para investigar as condições materiais em 

que o indivíduo vive e convive em seu âmbito familiar, como por exemplo: a 

observação e a entrevista (PERIN, 2015; MIOTO, 2009; AMARO, 2003). 
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Faz-se necessário esclarecer que a visita domiciliar, que anteriormente era 

realizada apenas por leigos sem objetivos específicos, atualmente é fundamentada 

por princípios éticos e objetivos determinados. A visita domiciliar adotada como 

técnica explicita uma metodologia que possui vantagens e desvantagens que 

devem ser consideradas. Dentre as vantagens, lista-se o fato de realizar-se num 

locus privilegiado. Por esse fato, dispõe regras de convivialidade e relacionamento 

profissional mais flexível e descontraído do que nas práticas do cenário institucional 

(PERIN, 2015; MIOTO, 2009; AMARO, 2003). 

Fortalecendo sua tese, Amaro (2003, p. 13) afirma que: “a visita como 

técnica se organiza mediante o diálogo entre profissional que realiza a visita e 

entrevistado”. Somando contribuições nesse sentido, Sarmento (1994, p. 265) 

afirma que: “o assistente social necessita exercer um controle sobre sua atitude de 

observar, para que tenha plenas condições de constatar as coisas como elas 

realmente são [...]” assim, é indispensável, apurar os elementos essenciais da 

observação, que são os dados da realidade.  

Compete ao profissional, no momento em que realiza a visita domiciliar, 

observar questões que se manifestam de modo objetivo ou subjetivo. O profissional 

precisa aproximar-se da realidade observada para compreender as inter-relações 

causais e, ao mesmo tempo, ser capaz de ver além do que se apresenta mediante 

o movimento do abstrato ao concreto (PERIN, 2015; SARMENTO, 1994).  

Principalmente porque durante o período da entrevista há uma afirmação da 

interação entre o assistente social e o usuário. O profissional precisa considerar 

que o indivíduo é um ser social, portanto, seria incoerente tentar separar sua 

individualidade do convívio social. Estar atento a essas dimensões de relação 

interativa durante todo o processo de anotações decorrente da visita domiciliar 

pode fazer diferença na maneira como o profissional apreende e compreende a 

realidade. 

A partir das leituras realizadas e dos apontamentos que foram apresentados 

conclui-se que a realização da visita domiciliar é de fundamental importância, pois 

é um instrumento que potencializa as possibilidades de conhecimento da realidade. 

Pode também propiciar a escuta e o acolhimento, onde o assistente social tem a 

oportunidade de orientar e encaminhar o usuário e sua família em relação aos 

possíveis caminhos de acesso e garantia de seus direitos (SARMENTO: 1994). 
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A garantia de acesso aos direitos fundamentais e tantos outros direitos 

depende muitas vezes de requerimento de acordo com os trâmites judiciais. Mas, 

como pode ser possível acionar recursos, ainda que seja judicialmente, sem o 

devido reconhecimento das reais necessidades das famílias?  

Por isso, Jannuzzi (2004, p. 15) propõe que a utilização de indicadores 

sociais seja considerada como imprescindível, uma vez que se configura em “um 

instrumento operacional para monitoramento da realidade social para fins de 

formulação e reformulação de políticas públicas” que pode auxiliar no trabalho de 

implementação, planejamento, execução ou avaliação de programas, projetos ou 

serviços sociais.  

Assim sendo, no contexto atual, é importante o uso da variável 

socioeconômica porque define as classes sociais identificando seu real padrão de 

consumo considerando as diferenças regionais e de composição familiar 

(KAMAKURA & MAZZON,  2013). 

Por outro lado, as informações sociodemográficas também são 

imprescindíveis para a compreensão da realidade. Com frequência são 

denominadas variáveis “folha de rosto” porque se localizam na parte da frente do 

questionário de entrevista. É um tipo de variável que pressupõe que o efetivo 

conhecimento da interação entre as tendências de crescimento, migração e 

estrutura etária da população determinante para o planejamento da distribuição de 

bens e serviços e atendimento das demandas sociais (MIOTO, 2009; 

GUIMARÃES, 2006). 

Ainda de acordo com Guimarães (2006), a compreensão das tendências de 

distribuição da população por idade, gênero ou escolaridade, por exemplo, é de 

fundamental importância ao processo de delineamento e elaboração de políticas 

públicas. Tal importância decorre do fato de que cada política social tem um 

público-alvo determinado, diferenciado em termos de volume, ritmo de crescimento, 

composição e distribuição espacial pelo território.  

Percebe-se que a configuração sociodemográfica do público-alvo está 

estreitamente relacionada ao comportamento das necessidades e aos 

requerimentos de serviços pleiteados pelos indivíduos ou por seu núcleo 

familiar. Embora, ainda seja incipiente o conhecimento ou uso da potencialidade 

das informações e análises sociodemográficas por parte dos atores sociais 

(MIOTO, 2009; GUIMARÃES, 2006). 
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O conceito de status socioeconômico define a posição dos indivíduos dentro 

de um sistema social estratificado. Por isso, no presente estudo, a condição 

socioeconômica das famílias atendidas na APAE de Itaperuna será avaliada de 

acordo com o Critério de Classificação Econômica do Brasil (CCEB) desenvolvido 

pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) em 2014. 

Parte-se do pressuposto inicial de que o conhecimento da caracterização 

sociofamiliar dos educandos com TEA atendidos na APAE de Itaperuna possibilite 

o estabelecimento de intervenções mais assertivas, na perspectiva da 

interdisciplinaridade e, que beneficie essa população. 
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3   OBJETIVO GERAL: 

 

O presente estudo tem por objetivo realizar a caracterização sociofamiliar 

dos educandos com TEA atendidos na APAE em Itaperuna/RJ. 

 

4   OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Identificar, sistematizar e descrever dados do contexto sociofamiliar das 

famílias atendidas na APAE em Itaperuna/RJ. 

Identificar tipos de apoio ou estímulos disponíveis que possam estar 

associados aos aspectos do ambiente. 

Identificar possíveis características do ambiente que poderiam ocasionar 

prejuízo ou risco ao processo de desenvolvimento dos educandos com TEA. 

 

5   MÉTODO: 

5.1   Aspectos Éticos da Pesquisa 

Primeiramente, o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética para Pesquisa 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie (Parecer: 1.517.120). Os participantes 

tiveram a oportunidade de manifestar seu interesse em participar da pesquisa 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) no momento da 

visita domiciliar. Após a conclusão da pesquisa pretende-se dar um “feedback” aos 

participantes com o objetivo de informá-los sobre os resultados da pesquisa e seus 

desdobramentos. 

5.2   Tipo de pesquisa: 

 

Trata-se de pesquisa descritiva.  
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5.3   Local de coleta 

O local de coleta dos dados referentes à condição social e econômica das 

famílias que participaram da pesquisa foi estabelecido a partir do endereço dos 

educandos com TEA atendidos pela APAE de Itaperuna.  

A APAE em Itaperuna foi criada em 10/08/71 para atender às pessoas com 

deficiências do próprio município. É uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos 

sediada à Rua Rui Barbosa, 131, no Centro da cidade que faz parte da região 

noroeste do Estado do Rio de Janeiro e do Movimento Apaeano.  

O Movimento Apaeano é uma grande rede constituída por pais, amigos, 

pessoas com deficiência, voluntários, profissionais e instituições parceiras (públicas 

e privadas) com o objetivo de promover e defender os direitos de cidadania da 

pessoa com deficiência e para efetivar sua inclusão social. Congrega a Federação 

Nacional das APAES (Fenapaes) com 24 Federações nos Estados brasileiros e 

mais de 2.151 unidades distribuídas em todo o território nacional visando propiciar 

a atenção integral para mais de 250.000 pessoas com deficiência.  

A APAE de Itaperuna em sua trajetória ao longo desses quase 46 anos de 

trabalho atendeu a 1824 educandos. Pode-se afirmar que as principais incidências 

de deficiências envolvendo seus alunos são: 34% acometidos de deficiência 

intelectual; 25% de deficiência múltipla; 19% com síndromes; 8% com transtornos 

neuropsiquiátricos e 14% dos educandos possuem o TEA. 

A direção da APAE Itaperuna, comprometida com sua missão, criou em 

1997 o Núcleo Educacional Integrado Pré Profissionalizante (NEIPP), sediado a 

Rua José Pereira de Medeiros n. 471, no Bairro CEHAB, para atender aos alunos 

adolescentes e jovens a partir de 15 anos através de oficinas de preparação para o 

trabalho. 

Em 2014, o atendimento da APAE de Itaperuna realizado no NEIPP foi 

ampliado para receber o Setor de Integração, que visa atender todos os alunos que 

se enquadrem nas características de condutas típicas dos Transtornos Invasivos 

do Desenvolvimento (TID). Ou seja, para atender aos indivíduos com síndromes 

genéticas e quadros psicológicos, neurológicos, psiquiátricos ou neuropsiquiátricos 

que provoquem atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social.  

No momento, a APAE de Itaperuna atende 401 alunos matriculados e 

distribuídos em núcleos ou setores que norteiam as ações pedagógicas de acordo 
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com os níveis ou modalidades de ensino. Contudo, é no Setor de Integração que 

os 58 educandos com TEA recebem auxílio através de programa pedagógico 

específico com atendimento, individualizado ou em pequenos grupos, voltado para 

as áreas de Socialização, Linguagem, Cuidados Próprios, Cognição e Motora.  

Foi no domicílio desses educandos que as visitas domiciliares foram 

realizadas e os dados coletados pela pesquisadora. 

 

5.4   Participantes 

Participaram da pesquisa 49 famílias das quais os filhos com TEA são 

atendidos por uma instituição filantrópica que atua na defesa de direitos das 

pessoas com deficiência em uma cidade do interior Estado do Rio de Janeiro. 

 

5.5   Critério de exclusão 

O estudo também não considerou os dados dos educandos com TEA em 

que os responsáveis legais não se posicionaram favoravelmente quanto sua 

participação mediante assinatura do TCLE e de famílias que não puderam ser 

localizadas durante o período de realização das visitas domiciliares. Houve uma 

perda amostral de 09 famílias. 

 

5.6   Instrumento 

Um único inventário de caracterização sociofamiliar (Anexo I), compilado 

pela pesquisadora para fins específicos de pesquisa acadêmica, composto de 

quatro partes contendo questões relativas às variáveis de identificação pessoal em 

conjunto com variáveis sociodemográficas e socioeconômicas foi aplicado, 

preenchido e analisado pela pesquisadora.  

A seleção das 04 partes que compõe o instrumento de coleta se deu:  

a) No primeiro momento, a partir de algumas contribuições contidas no 

cadastro da família do Sistema de Informação Atenção Básica (SIAB).  

Desenvolvido pelo Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde (DATASUS) em 1998, com o objetivo de agregar, armazenar e 

http://www2.datasus.gov.br/SIAB/
http://www.datasus.gov.br/
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processar as informações relacionadas à Atenção Básica nas áreas 

de saúde coletiva. Geralmente, os dados que compõem o SIAB são 

utilizados para realizar o Cadastramento; Acompanhamento 

Domiciliar e Registro de Atividades; Procedimentos e Notificações das 

pessoas registradas em determinados territórios. 

b) Posteriormente, pelas contribuições da ABEP inclusas no novo 

modelo de classificação social CRITÉRIO BRASIL 2015, formulado 

pelos professores brasileiros Wagner Kamakura (Rice University) e 

José Afonso Mazzon (FEA-USP), permite identificar o real potencial 

de consumo das famílias brasileiras. Para o seu desenvolvimento 

foram usadas 35 variáveis indicadoras de renda permanente (como 

por exemplo: educação, condições de moradia, acesso a serviços 

públicos, posse de bens duráveis a composição familiar, o porte dos 

municípios e a região onde estão localizados como parâmetros 

fundamentais para a segmentação e comparação entre os padrões de 

consumo dos brasileiros) que permitiram a segmentação dos 

domicílios brasileiros e a divisão da população em seis estratos 

socioeconômicos. 

c) Na sequência, pela Escala de Avaliação de Incapacidades da 

Organização Mundial de Saúde (WHODAS 2.0) também foi 

considerada porque abrange os domínios da Classificação 

Internacional de Funcionalidade (CIF). Foi desenhada para avaliar o 

nível de funcionalidade em seis domínios de vida, a saber: cognição, 

mobilidade, autocuidado, convivência social, atividades de vida e 

participação na sociedade (SILVEIRA et al., 2013). 

d) Por fim, por questões formuladas pela pesquisadora utilizando-se a 

escala Likert no intuito de obter dados mais qualitativos sobre a 

dinâmica familiar.  

 

5.7   Procedimentos 

Na expectativa de caracterizar o perfil sociofamiliar dos educandos com TEA 

atendidos na APAE em Itaperuna/RJ pretende-se dar evidência às características 

qualitativas e quantitativas dos dados que serão coletados na pesquisa de campo. 



41 

 

Para assegurar o alcance dos objetivos pretendidos na pesquisa, a 

pesquisadora entrou em contato com as famílias por telefone para efetuar o 

agendamento prévio do dia e horário para realizar a visita domiciliar junto aos pais 

ou responsáveis legais dos educandos. A visita aconteceu no dia e horário 

combinado e, em todos os casos o educando com TEA estava presente durante 

sua execução. O processo de contato familiar para agendamento das visitas 

domiciliares e sua realização, seguida da coleta de dados, se deu no período 

datado entre os dias 03/12/2016 e 26/05/2017. No total, foram realizadas 59 visitas 

domiciliares no intuito de localizar o paradeiro das 49 famílias participantes da 

presente pesquisa. 

No momento da visita, a pesquisadora se identificou e apresentou os 

objetivos e procedimentos metodológicos da pesquisa. 

A concordância dos participantes, mediante assinatura do TCLE, se deu 

depois de apresentar, prestar os devidos esclarecimentos e sanar dúvidas relativas 

ao instrumento de coleta. Em seguida, havendo prévia manifestação de interesse 

do responsável legal em participar da pesquisa, a pesquisadora iniciava o processo 

de coleta de dados no questionário único aplicado em visita domiciliar. Conforme 

previsão estimada, o tempo dedicado no processo de realização de cada visita 

domiciliar foi de 90 minutos, em média. 

Foi necessário utilizar o banco de dados do arquivo local do Setor de 

Integração da APAE em Itaperuna que contém o prontuário de todos os educandos 

com TEA atendidos pela instituição. 

Por fim, a pesquisadora procedeu à análise dos dados e os resultados 

receberam o tratamento estatístico necessário. 

   



42 

 

6   RESULTADOS 

 

 Os resultados serão interpretados conforme análise das informações 

coletadas na visita domiciliar e a partir do registro no questionário de 

caracterização sociofamiliar. De maneira que os dados sobre a condição 

sociofamiliar dos educandos com TEA atendidos pela APAE em Itaperuna serão 

descritos em conjunto.  

Seguindo o padrão em termos de ‘análises estatísticas’, foi adotado o nível 

de significância de 5% (0,050), para a aplicação dos testes estatísticos. 

6.1   Descrição estatística das variáveis escalares: 

 

Tabela 1 – Descrição estatística das variáveis escalares 
 

Variável N Mínimo Máximo Média 
Desvio-

padrão 
Percentil 25 

Percentil 50 

(Mediana) 
Percentil 75 

IDADE 49 4,00 33,00 15,47 7,76 9,00 13,00 22,00 

IDE IDADE DO DIAGNÓSTICO D 44 1,00 21,00 5,52 4,51 2,50 4,00 8,00 

NÚMERO DE PEÇAS/CÔMODOS 49 2,00 9,00 5,73 1,37 5,00 6,00 6,00 

COMPOSIÇÃO FAMILIAR 49 2,00 6,00 4,08 1,06 3,00 4,00 5,00 

 

 

Com fundamento no Art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

considera-se “criança”, para os efeitos da lei, a pessoa com até doze anos de idade 

incompletos e, “adolescente” aquela entre doze e dezoito anos de idade, a análise 

composta pelos 49 educandos com TEA que participaram do estudo confirma que: 

61,22% são crianças ou adolescentes e 38,77% são jovens com idade acima de 18 

anos. Do total da amostra, 32,65% são do gênero feminino e 67,35% do gênero 

masculino; Sendo que: 61,70% tiveram diagnóstico de TEA dado por um 

neuropediatra; 19,15% por equipe multidisciplinar; 17,02% por neurologista; 2,13% 

por geneticista. 

6.2   Descrição Estatística das variáveis categóricas 

  

Tabela 2 – Descrição estatística das variáveis categóricas 
 

Variável Categoria Frequência Percentual 
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Variável Categoria Frequência Percentual 

RESPONDENTE 

AVÓ MATERNA 3 6,12% 

GENITORA 41 83,67% 

MADRASTA 1 2,04% 

MÃE ADOTIVA 2 4,08% 

PAI BIOLÓGICO 2 4,08% 

GÊNERO DO EDUCANDO 
FEM. 16 32,65% 

MASC. 33 67,35% 

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO 

DIAGNÓSTICO 

EQ.MULTIDISCIPLINAR 9 19,15% 

GENETICISTA 1 2,13% 

NEUROLOGISTA 8 17,02% 

NEUROPEDIATRA 29 61,70% 

PRINCIPAL PROVEDOR FAMILIAR 

AVÓ MATERNA 3 6,12% 

BPC 1 2,04% 

GENITORA 12 24,49% 

MÃE ADOTIVA 1 2,04% 

PADRASTO 5 10,20% 

PAIS ADOTIVOS 1 2,04% 

PAI BIOLÓGICO 23 46,94% 

PAI + MÃE 3 6,12% 

PRESENÇA DE DEPENDENTE 

QUÍMICO/ETÍLICO NA FAMÍLIA 

ALCOOLISMO 1 2,13% 

NÃO 38 80,85% 

SIM 7 14,89% 

TABAGISMO 1 2,13% 

PRESENÇA DE OUTROS MEMBROS COM 

DEFICIÊNCIA 

NÃO 46 93,88% 

SIM 3 6,12% 

TIPO DE CASA TIJOLO 49 100,00% 

ENERGIA ELÉTRICA SIM 49 100,00% 

LIXO 
COLETADO 44 91,67% 

QUEIMADO 4 8,33% 

TRATAMENTO DA AGUA 

CLORADA 38 77,55% 

FILTRADA 9 18,37% 

SEM TRATAMENTO 2 4,08% 

ABASTECIMENTO DA AGUA 

DIRETO DO RIO 2 4,08% 

POÇO ARTESIANO 1 2,04% 

POÇO 7 14,29% 

RESERVATÓRIO 1 2,04% 

REGISTRO GERAL 38 77,55% 

DESTINO DAS FEZES 

CÉU ABERTO 1 2,04% 

FOSSA 3 6,12% 

REDE GERAL 45 91,84% 

EDUCANDO POSSUI  

PLANO SAÚDE 

NÃO 39 79,59% 

SIM 10 20,41% 
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Em relação à convivência familiar: 81,63% dos casos os pais são os 

principais provedores materiais. Em relação à convivência familiar, 19,5% 

assumiram que habitam com dependente químico ou etílico. 22,45% das famílias 

não utilizam água tratada e 79,59% utilizam apenas o Sistema Único de Saúde 

(SUS) em caso de necessidade.  

 

6.3   Categorias de Moradia Familiar 

Aplicou-se o teste da razão de verossimilhança, com o intuito de verificar 

possíveis diferenças entre as categorias relativas à classificação do ambiente 

familiar, em adequada (A) – boa (B) – excelente (E) – péssima (P) ou ruim (R), para 

as variáveis de interesse: 

 

Tabela  3 – Classificação do Ambiente Familiar 

Variável 

Estrutura 
Categoria 

CLASSIFICAÇÃO DO AMBIENTE FAMILIAR 

Sig. (p) A B E R 

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

LOCALIZAÇÃO  

DISTRITO 1 12,50% 3 12,50% 0 0,00% 2 25,00% 

0,543 ZR 3 37,50% 6 25,00% 1 11,10% 1 12,50% 

ZU 4 50,00% 15 62,50% 8 88,90% 5 62,50% 

RUA 

CALÇAM. 0 0,00% 2 8,30% 0 0,00% 0 0,00% 

0,786 PAVIMEN. 3 37,50% 9 37,50% 2 22,20% 3 37,50% 

TERRA 5 62,50% 13 54,20% 7 77,80% 5 62,50% 

MORADIA 

ALUGADA 2 25,00% 2 8,30% 3 33,30% 3 37,50% 

0,463 

ALUGADA + 

JUNTO COM 

PARENTES 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 

CEDIDA 2 25,00% 6 25,00% 1 11,10% 2 25,00% 

CEDIDA + 

HERANÇA 
0 0,00% 1 4,20% 0 0,00% 0 0,00% 

HERANÇA 1 12,50% 5 20,80% 0 0,00% 0 0,00% 

INVADIDA 0 0,00% 1 4,20% 0 0,00% 0 0,00% 

JUNTO COM 

PARENTES 
0 0,00% 3 12,50% 1 11,10% 0 0,00% 

PRÓPRIA 3 37,50% 6 25,00% 4 44,40% 1 12,50% 

USUCAPIÃO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 

     

 

Em relação às condições de moradia verificou-se que apenas 14 famílias 

(28,57%) residem em casa própria. Em relação às demais famílias pode-se dizer 

que: 12 famílias (24,48%) moram em casas cedidas; 11 famílias (22,44%) moram 

em casas alugadas; 6 famílias (12,24%) moram em casas oriundas de herança; 4 
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famílias (8,16%) moram em casas junto com seus familiares; 1 família (2,04%) 

mora em casa invadida e 1 família (2,04%) mora em casa adquirida por meio de 

usucapião. 

A análise dos dados indica que 65,3% das famílias estão domiciliadas em 

área urbana; 100% moram em casa de tijolo; 100% possuem energia elétrica; 

22,45% das famílias não utilizam água tratada; 8,16% não possuem rede de 

esgoto; 62,5% das famílias residem em ambiente sem pavimentação. 

 

Gráfico 1 – Tipos de Moradia 

 

 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD 2012), 

divulgada pelo IBGE, a família brasileira é composta, em média, por três 

integrantes. Todavia, apesar dos dados divulgados também indicarem que a renda 

média de cada brasileiro domiciliado no Estado do Rio de Janeiro ser de R$ 

1.285,00, a renda média familiar per capta da cidade de Itaperuna é de R$ 664,25. 

Isto significa que, os itaperunenses têm renda per capta familiar inferior quase que 

de 50% em relação à expectativa estadual.  

Como se não bastante isso, a situação fica um pouco mais complexa se 

considerarmos que: como a renda média per capta das famílias, com em média 03 

integrantes, domiciliadas na cidade de Itaperuna equivale a 70,89% do salário 

mínimo, os resultados da presente pesquisa permitem afirmar que 84,60% das 

famílias atendidas pela APAE em Itaperuna sobrevivem com uma renda per capta 

de 50% de um salário mínimo (cerca de R$ 467,00 reais), ou seja, ½ salário 

mínimo por integrante, contra 12,24% das famílias com renda per capta equivalente 
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a 25% do salário mínimo para cada membro (cerca de R$ 234,25 reais), pois têm 

em média 04 integrantes.  

Similarmente, os resultados sustentam que, das 14 famílias que moram em 

casas próprias: 7 (50%) tem renda familiar maior ou igual a 1 salário mínimo e 

menor que 2 salários mínimos; 5 (35,7%) tem renda familiar maior ou igual a 2 

salários mínimos e menor que 3 salários mínimos; 1 (7,14%) tem renda familiar 

maior ou igual a 3 salários mínimos e menor que 4 salários mínimos; e 1 (7,14%) 

tem renda familiar menor ou igual a 1 salário mínimo. 

Verifica-se que, do total das 12 famílias que moram em casas cedidas: 7 

(58,33%) tem renda familiar maior ou igual a 1 salário mínimo e menor que 2 

salários mínimos; 4 (33,33%) tem renda familiar maior ou igual a 2 salários 

mínimos e menor que 3 salários mínimos; 1 (8,33%) tem renda familiar menor ou 

igual a 1 salários mínimo.  

Das 11 famílias que moram em casas alugadas: 6 (54,54%) tem renda 

familiar maior ou igual a 1 salário mínimo e menor que 2 salários mínimos; 2 

(18,18%) tem renda familiar maior ou igual a 2 salários mínimos e menor que 3 

salários mínimos; 2 (18,18%) tem renda familiar menor ou igual a 1 salário mínimo; 

e 1 (9,09%) tem renda familiar maior ou igual a 3 salários mínimos e menor que 4 

salários mínimos. 

No caso das 6 famílias que moram em casas recebidas por meio de 

herança: 3 (50%) tem renda familiar maior ou igual a 1 salário mínimo e menor que 

2 salários mínimos; 2 (33,33%) tem renda familiar menor ou igual a 1 salário 

mínimo; e 1 (16,66%)tem renda familiar maior ou igual a 3 salários mínimos e 

menor que 4 salários mínimos. 

As 4 famílias que moram em casas junto com seus parentes: 2 (50%) tem 

renda familiar maior ou igual a 1 salário mínimo e menor que 2 salários mínimos e 

2 (50%) tem renda familiar maior ou igual a 2 salários mínimos e menor que 3 

salários mínimos. 

A família que mora em casa adquirida por usucapião tem renda familiar 

maior ou igual a 2 salários mínimos e menor que 3 salários mínimos e a família que 

adquiriu sua casa por meio de invasão tem renda familiar maior ou igual a 1 salário 

mínimo e menor que 2 salários mínimos. 

Verificou-se que em relação às condições de renda familiar: 26 famílias 

(53,06%) tem renda familiar maior ou igual a 1 salário mínimo e menor que 2 
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salários mínimos; 14 famílias (28,57%) tem renda familiar maior ou igual a 2 

salários mínimos e menor que 3 salários mínimos; 6 famílias (12,24%) tem renda 

familiar menor ou igual a 1 salário mínimo; 3 famílias (6,12%) tem renda familiar 

maior ou igual a 3 salários mínimos e menor que 4 salários mínimos. 

 

6.4   Categorias de Renda Familiar 

 

Gráfico 2 – Renda Familiar 

 

 

No que diz respeito à caracterização da renda familiar das 49 famílias 

participantes da pesquisa verificou-se que: 65,30% do total de famílias sobrevivem 

com uma renda equivalente a até 02 salários mínimos. Vale ressaltar que 6 famílias 

(12,24%) tem renda familiar menor ou igual a 1 salário mínimo. Isto significa que 

essas famílias subsistem apenas com a garantia de um salário mínimo mensal 

concedido pela Previdência Social através do Benefício da Prestação Continuada 

(BPC) da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Salientando ainda que 26 

famílias (53,06%) tem renda familiar maior que 1 salário mínimo e menor ou igual a 

2 salários míninos; 14 famílias (28,57%) tem renda familiar maior que 2 salário 

mínimo e menor ou igual a 3 salários míninos e apenas 3 famílias (6,12%) tem 

renda familiar maior que 3 salário mínimo e menor ou igual a 4 salários míninos.  

Aplicou-se o Teste da Razão de Verossimilhança, com o intuito de verificar 

possíveis diferenças entre as categorias de renda familiar declarada em salários 

mínimos (SM), para as variáveis de interesse: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742compilado.htm
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Tabela 4 – Renda Familiar Declarada 

Variável Categoria 

RENDA FAMILIAR DECLARADA 

Sig. (p) <=1SM >1<=2SM >2<=3SM >3<=4SM 

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

FAMÍLIA RECEBE 

AJUDA DA 

PREFEITURA 

CESTA BÁSICA 1 16,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

0,132 
DOAÇÃO DO 

TERRENO 
0 0,00% 0 0,00% 1 7,10% 0 0,00% 

N 5 83,30% 26 100,00% 13 92,90% 3 100,00% 

POSSUI RENDA DE 

IMÓVEL ALUGADO 

N 6 100,00% 26 100,00% 13 92,90% 2 66,70% 
0,041 

S 0 0,00% 0 0,00% 1 7,10% 1 33,30% 

PENSÃO 

ALIMENTÍCIA 

N 5 83,30% 22 84,60% 10 71,40% 1 33,30% 
0,210 

S 1 16,70% 4 15,40% 4 28,60% 2 66,70% 

BOLSA 

FAMÍLIA 

N 6 100,00% 25 96,20% 12 85,70% 3 100,00% 
0,485 

S 0 0,00% 1 3,80% 2 14,30% 0 0,00% 

BENEFÍCIO 

SOCIAL 

AUX. D. 0 0,00% 1 3,80% 0 0,00% 0 0,00% 

0,074 BPC 4 66,70% 24 92,30% 9 64,30% 1 33,30% 

N 2 33,30% 1 3,80% 5 35,70% 2 66,70% 

O valor realçado em negrito apresentou significância estatística 

 

Os dados indicam que foi encontrada uma efetiva diferença no valor da 

renda familiar declarada quando o responsável confirma que possui recursos 

complementares oriundos de algum estabelecimento ou imóvel da família que 

esteja alugado. Indicando que a existência de recursos complementares, como é o 

caso dos que são oriundos de imóvel familiar alugado, favorecem o acesso a 

melhores condições de qualidade de vida. 

Aplicou-se o Teste da Razão de Verossimilhança, com o intuito de verificar 

possíveis diferenças entre as categorias de renda familiar declarada em salários 

mínimos (SM), para as variáveis de interesse: 

 

 

Tabela 5 – Dificuldades Enfrentadas 

Variável Categoria 

RENDA FAMILIAR DECLARADA 

Sig. (p) <=1SM >1<=2SM >2<=3SM >3<=4SM 

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

DIFICULDADE COM A FALTA DE 

INFORMAÇÃO DAS PESSOAS 

N 2 33,30% 11 42,30% 2 14,30% 1 33,30% 
0,354 

S 4 66,70% 15 57,70% 12 85,70% 2 66,70% 

DIFICULDADE COM FILA DE ESPERA 
N 3 50,00% 6 23,10% 9 64,30% 2 66,70% 

0,055 
S 3 50,00% 20 76,90% 5 35,70% 1 33,30% 

DIFICULDADE COM A DEMORA NO 

ATENDIMENTO 

N 1 16,70% 4 15,40% 9 64,30% 2 66,70% 
0,007 

S 5 83,30% 22 84,60% 5 35,70% 1 33,30% 

DIFICULDADE COM TRANSPORTE 
N 4 66,70% 14 53,80% 9 64,30% 2 66,70% 

0,969 
S 2 33,30% 11 42,30% 5 35,70% 1 33,30% 

DIFICULDADE COM A BUROCRACIA N 4 66,70% 9 34,60% 9 64,30% 2 66,70% 0,205 
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S 2 33,30% 17 65,40% 5 35,70% 1 33,30% 

DIFICULDADE FINANCEIRA 
N 0 0,00% 4 15,40% 6 42,90% 2 66,70% 

0,036 
S 6 100,00% 22 84,60% 8 57,10% 1 33,30% 

DIFICULDADE COM A FALTA DE 

PROFISSIONAIS CAPACITADOS 

N 3 50,00% 7 26,90% 5 35,70% 1 33,30% 
0,162 

S 2 33,30% 19 73,10% 9 64,30% 2 66,70% 

DIFICULDADE NO AMBIENTE FAMILIAR 
N 4 66,70% 16 61,50% 7 50,00% 2 66,70% 

0,860 
S 2 33,30% 10 38,50% 7 50,00% 1 33,30% 

DIFICULDADE NO AMBIENTE SOCIAL 
N 3 50,00% 14 53,80% 5 35,70% 1 33,30% 

0,693 
S 3 50,00% 12 46,20% 9 64,30% 2 66,70% 

DIFICULDADE NO AMBIENTE ESCOLAR 
N 5 83,30% 22 84,60% 13 92,90% 2 66,70% 

0,676 
S 1 16,70% 4 15,40% 1 7,10% 1 33,30% 

 

SEM DIFICULDADES NO MOMENTO S 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% > 0,999 

Os valores realçados em negrito apresentaram significância estatística 

 

Os resultados permitem dizer que houve diferença estatisticamente 

significante em relação às dificuldades enfrentadas pelas famílias dos educandos 

com TEA atendidos pela APAE Itaperuna, pois 84,60% das famílias com renda 

variando entre 1 e 2 salários mínimos declararam que lidam diariamente com 

situações que geram contrariedade devido a insuficiência de recursos financeiros 

para manutenção da subsistência do grupo familiar.  Mencionam, ainda, que 

constantemente precisam superar dificuldades decorrentes da demora no 

atendimento quando necessitam resolver alguma questão familiar junto aos órgãos 

públicos, serviços de atendimento socioassistencial ou órgãos que compõe o 

Sistema de Garantia de Direitos (SGD). 

Aplicou-se o Teste da Razão de Verossimilhança, com o intuito de verificar 

possíveis diferenças entre as categorias de renda familiar declarada em salários 

mínimos (SM), para a variável de interesse, a saber: grau de instrução do principal 

provedor familiar. Sabendo que: A (condição de Analfabetismo) - FC (possui ensino 

Fundamental Completo) – FI (possui ensino Fundamental Incompleto – MC (possui 

ensino Médio Completo) e SC (possui ensino Superior Completo). 

 

Tabela 6 – Grau de Instrução do Principal Provedor da Família 

Variável Categoria 

RENDA FAMILIAR DECLARADA 

Sig. (p) <=1SM >1<=2SM >2<=3SM >3<=4SM 

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

GRAU DE INSTRUÇÃO 

DO PRINCIPAL 

PROVEDOR FAMILIAR 

A 0 0,00% 1 3,80% 0 0,00% 0 0,00% 

0,885 

FC 1 16,70% 6 23,10% 3 21,40% 1 33,30% 

FI 3 50,00% 9 34,60% 4 28,60% 0 0,00% 

MC 1 16,70% 7 26,90% 2 14,30% 1 33,30% 

SC 1 16,70% 3 11,50% 5 35,70% 1 33,30% 
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Com base na análise dos dados é possível afirmar que 57,14% dos 

principais provedores familiar são alfabetizados ou possuem no máximo o Ensino 

Fundamental. Os resultados sugerem também que a variável grau de instrução, por 

si só, não produz diretamente a progressão do aumento da renda familiar para 

esse grupo. 

 

6.5   Categorias de Classificação Familiar 

 

Aplicou-se o Teste da Razão de Verossimilhança, com o intuito de verificar 

possíveis diferenças entre as categorias de classificação familiar segundo 

pontuação do Critério Brasil da ABEP, para a variável de interesse: 

 

 

Tabela 7 – Classificação Familiar Segundo ABEP 

Variável Categoria 

CASSIFICAÇÃO FAMILIAR SEGUNDO ABEP 
Sig. (p) 

A2 B1 B2 C1 C2 D E 

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 
 

GRAU DE INSTRUÇÃO 

DO PRINCIPAL 

PROVEDOR FAMILIAR 

A 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,70% 0 0,00% 

0,067 

FC 0 0,00% 0 0,00% 2 20,00% 2 25,00% 2 20,00% 5 38,50% 0 0,00% 

FI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 50,00% 5 50,00% 6 46,20% 1 100,00% 

MC 1 33,30% 1 25,00% 4 40,00% 1 12,50% 3 30,00% 1 7,70% 0 0,00% 

SC 2 66,70% 3 75,00% 4 40,00% 1 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

 

 

No que diz respeito à classificação familiar segundo pontuação do Critério 

Brasil da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) é possível 

afirmar que: 13 famílias (26,53%) foram classificadas como classe D; 10 famílias 

(20,40%) classificadas como classe B2; 10 famílias (20,40%) classificadas como 

classe C2; 8 famílias (16,32%) classificadas como classe C1; 4 famílias (8,16%) 

classificadas como classe B1; 3 famílias (6,12%) classificadas como classe A2; e 1 

família (2,04%) classificada como classe E.  

 

Gráfico 3 – Classes Sociais 
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Constatou-se que das 26 famílias que tem renda familiar maior ou igual a 1 

salário mínimo e menor que 2 salários mínimos: 8 famílias (30,76%) foram 

classificadas como classe D; 6 famílias (23,07%) foram classificadas como classe 

C1; 5 famílias (19,23%) foram classificadas como classe B2; 5 famílias (19,23%) 

foram classificadas como classe C2, 1 família (3,84%) foi classificada como classe 

A2 e 1 família (3,84%) foi classificada como classe B1. 

Nota-se que das 14 famílias que tem renda familiar maior ou igual a 2 

salários mínimos e menor que 3 salários mínimos: 3 famílias (21,42%) foram 

classificadas como classe C2; 3 famílias (21,42%) foram classificadas como classe 

B1; 2 famílias (14,28%) foram classificadas como classe A2; 2 famílias (14,28%) 

foram classificadas como classe C1; 2 famílias (14,28%) foram classificadas como 

classe B2; 1 família (7,14%) foi classificada como classe D e 1 família (7,14%) foi 

classificada como classe E. 

Detectou-se que das 6 famílias que tem renda familiar menor ou igual a 1 

salário mínimo: 4 famílias (66,66%) foram classificadas como classe D; 1 família 

(16,66%) foi classificada como classe B2 e 1 família (16,66%) foi classificada como 

classe C2. 

Por outro lado, das 3 famílias que tem renda familiar maior ou igual a 3 

salários mínimos e menor que 4 salários mínimos: 2 famílias (66,66%) foram 

classificadas como classe B2 e 1 família (33,33%) foi classificada como classe C2. 

Por fim, confirmou-se que a variável grau de instrução, por si só, não ocasionou o 

aumento da renda familiar. 
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6.6   Categorias de Grau de Instrução 

 

Por estar se consolidando como um pólo acadêmico da região, a cidade de 

Itaperuna tem favorecido o acesso ao ensino superior. Conforme pode ser 

observado no gráfico, que segue abaixo, divulgado pelo IBGE em 2015 e que 

contém o número de matrículas do município nos últimos anos. 

 

Gráfico 4 – Matrículas no Município de Itaperuna-RJ. 

 
Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/rj/itaperuna/panorama 

 

 

Apesar do expressivo crescimento no número de matrículas, particularmente 

em relação ao ingresso das pessoas à educação de nível superior, conforme foi 

evidenciado anteriormente na Tabela 7, apenas 20,40% dos responsáveis legais 

dos educandos com TEA conseguiram ingressar e concluir um curso de graduação. 

Aplicou-se o Teste da Razão de Verossimilhança, com o intuito de verificar 

possíveis diferenças entre as categorias relativas ao grau e instrução do principal 

provedor familiar, para as variáveis de interesse: 
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Tabela 8 – Benefícios Sociais 

Variável Categoria 

GRAU DE INSTRUÇÃO DO PRINCIPAL PROVEDOR FAMILIAR Sig. (p) 

A FC FI MC SC 
 

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 
 

FAMÍLIA RECEBE 

AJUDA DA 

PREFEITURA 

CESTA BÁSICA 0 0,00% 0 0,00% 1 6,30% 0 0,00% 0 0,00% 

0,829 
DOAÇÃO DO 

TERRENO 
0 0,00% 0 0,00% 1 6,30% 0 0,00% 0 0,00% 

N 1 100,00% 11 100,00% 14 87,50% 11 100,00% 10 100,00% 

RENDA DE IMÓVEL 

ALUGADO 

N 1 100,00% 11 100,00% 16 100,00% 10 90,90% 9 90,00% 
0,593 

S 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,10% 1 10,00% 

PENSÃO 

ALIMENTÍCIA 

N 1 100,00% 9 81,80% 14 87,50% 7 63,60% 7 70,00% 
0,581 

S 0 0,00% 2 18,20% 2 12,50% 4 36,40% 3 30,00% 

BOLSA 

FAMÍLIA 

N 1 100,00% 10 90,90% 15 93,80% 10 90,90% 10 100,00% 
0,901 

S 0 0,00% 1 9,10% 1 6,30% 1 9,10% 0 0,00% 

BENEFÍCIO 

SOCIAL 

AD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 9,10% 0 0,00% 

0,823 BPC 1 100,00% 9 81,80% 13 81,30% 7 63,60% 8 80,00% 

N 0 0,00% 2 18,20% 3 18,80% 3 27,30% 2 20,00% 

 

 

 Apesar de estatisticamente não ter sido manifestada nenhuma relação 

significante para as variáveis: grau de instrução do principal provedor familiar e o 

acesso a outras fontes de custeio importa ressaltar que, apenas 02 famílias 

afirmaram já ter sido ajudada pela administração pública municipal; 02 admitem 

possuir imóvel de aluguel; 11 garantem que conseguiram o benefício de Pensão 

Alimentícia e 01 do Auxílio Doença; 03 recebem o benefício Bolsa Família; 10 não 

recebem nenhum benefício social e 38 recolhem rendimentos do BPC. 

Aplicou-se o Teste da Razão de Verossimilhança, com o intuito de verificar 

possíveis diferenças entre as categorias relativas ao grau e instrução do principal 

provedor familiar, para as variáveis de interesse:  

 

Tabela 9 – Dificuldades de Atendimento Médico 

Variável Categoria 

GRAU DE INSTRUÇÃO DO PRINCIPAL PROVEDOR FAMILIAR 

Sig. (p) A FC FI MC SC 

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

DIFICULDADE COM A FALTA DE 

INFORMAÇÃO DAS PESSOAS 

N 0 0,00% 1 9,10% 7 43,80% 3 27,30% 5 50,00% 
0,225 

S 1 100,00% 10 90,90% 9 56,30% 8 72,70% 5 50,00% 

DIFICULDADE COM FILA DE 

ESPERA 

N 0 0,00% 3 27,30% 7 43,80% 5 45,50% 5 50,00% 
0,730 

S 1 100,00% 8 72,70% 9 56,30% 6 54,50% 5 50,00% 

DIFICULDADE COM A DEMORA 

NO ATENDIMENTO 

N 0 0,00% 3 27,30% 3 18,80% 4 36,40% 6 60,00% 
0,239 

S 1 100,00% 8 72,70% 13 81,30% 7 63,60% 4 40,00% 

DIFICULDADE COM TRANSPORTE 
N 0 0,00% 5 45,50% 7 43,80% 8 72,70% 9 90,00% 

0,158 
S 1 100,00% 5 45,50% 9 56,30% 3 27,30% 1 10,00% 
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DIFICULDADE COM A 

BUROCRACIA 

N 1 100,00% 4 36,40% 7 43,80% 3 27,30% 9 90,00% 
0,030 

S 0 0,00% 7 63,60% 9 56,30% 8 72,70% 1 10,00% 

DIFICULDADE FINANCEIRA 
N 0 0,00% 1 9,10% 2 12,50% 3 27,30% 6 60,00% 

0,043 
S 1 100,00% 10 90,90% 14 87,50% 8 72,70% 4 40,00% 

DIFICULDADE COM A FALTA DE 

PROFISSIONAIS CAPACITADOS 

N 1 100,00% 1 9,10% 8 50,00% 2 18,20% 4 40,00% 
0,124 

S 0 0,00% 10 90,90% 8 50,00% 9 81,80% 5 50,00% 

DIFICULDADE NO AMBIENTE 

FAMILIAR 

N 0 0,00% 7 63,60% 11 68,80% 5 45,50% 6 60,00% 
0,557 

S 1 100,00% 4 36,40% 5 31,30% 6 54,50% 4 40,00% 

DIFICULDADE NO AMBIENTE 

SOCIAL 

N 1 100,00% 5 45,50% 9 56,30% 4 36,40% 4 40,00% 
0,665 

S 0 0,00% 6 54,50% 7 43,80% 7 63,60% 6 60,00% 

DIFICULDADE NO AMBIENTE 

ESCOLAR 

N 1 100,00% 9 81,80% 14 87,50% 9 81,80% 9 90,00% 
0,960 

S 0 0,00% 2 18,20% 2 12,50% 2 18,20% 1 10,00% 

SEM DIFICULDADES NO 

MOMENTO 
S 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 20,00% > 0,999 

Os valores realçados em negrito apresentaram significância estatística 

 

Os resultados permitem dizer que houve uma diferença significativa entre o 

grau de instrução do provedor da família em comparação com o enfrentamento de 

problemas de saúde do educando. Verifica-se que 75,52% do total das famílias 

desse grupo declaram que a dificuldade financeira é a principal causa das 

dificuldades vivenciadas no âmbito doméstico e 61,20% afirmam que a morosidade 

por parte dos profissionais para resolver questões burocráticas muitas vezes 

dificulta o acesso a uma melhor qualidade de vida e de saúde em benefício ao do/a 

filho/a. Percebe-se que a falta de escolarização facilita a ocorrência de dificuldades 

financeiras e de transtornos com questões burocráticas. 

Percebe-se que em 67,32% dos casos, a falta de informação contribui para 

agravar ainda mais essa situação. Tais obstáculos se constituem como indicativos 

de risco porque criam embaraço, contrariedade e confusão nos lidares em família. 

Pois, além de agravar as condições de manutenção da própria sobrevivência, 

atestam contra a acessibilidade das famílias a uma vida com saúde e com 

dignidade. 

 

6.7   Domínio de Compreensão e Comunicação 

 
Considerando as contribuições dos fatores ambientais da CIF e analisando o 

domínio de compreensão e comunicação os resultados garantem que: 81,64% dos 

educandos com TEA atendidos pela APAE/Itaperuna apresentam dificuldade de 
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concentração; 61,33% apresentam déficits para memorização de informações ou 

tarefas importantes; 34,30% têm dificuldade de analisar e encontrar soluções para 

problemas simples do dia-a-dia; 69,39% possuem dificuldade para aprender uma 

nova tarefa; 75,56% apresentam dificuldade de começar e manter uma conversa e, 

65,31% têm dificuldade até mesmo em compreender, de uma forma geral, o que as 

pessoas dizem. 

 

6.8   Domínio de Mobilidade 

 

Tendo considerado o domínio de mobilidade constatou-se que: 26,54% dos 

educandos com TEA atendidos pela APAE/Itaperuna apresentam dificuldade em 

ficar em pé por longos períodos, como por exemplo, 30 minutos; 10,21% tem 

dificuldade para levantar-se a partir da posição sentada; nenhum educando 

apresentou dificuldade para movimentar-se dentro de suas próprias casas; 16,32% 

possuem dificuldade para sair de casa por qualquer motivo e, 37,74% tem 

dificuldade em andar por longas distâncias, como por exemplo, um quilometro 

(1km). 

6.9   Domínio de autocuidado 

 

Considerando o domínio do autocuidado os resultados indicaram que: 

79,60% dos educandos com TEA atendidos pela APAE/Itaperuna apresentam 

dificuldade para tomar banho sozinho; 71,43% têm dificuldade para se vestir 

sozinho; 20,41% possuem dificuldade para se alimentar sozinho e, 89,79% têm 

dificuldade para ficar sozinho sem a ajuda de familiares ou de outras pessoas. 

 

6.10   Domínio de Relações Interpessoais 

 

Considerando o domínio das relações interpessoais as análises sustentam 

que: 51,03% dos educandos atendidos pela APAE em Itaperuna apresentam 

dificuldade em lidar com pessoas desconhecidas; 14,29% têm dificuldade para se 

relacionar até mesmo com pessoas que são próximas; 48,82% possuem 
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dificuldade em manter amizades; 48,86% têm dificuldade em fazer novas amizades 

e, 95,92% dos educandos com TEA indicam ter dificuldade em compreender 

práticas ou atividades afetivo-sexuais. 

 

6.11   Domínio das Atividades de Vida 

 

Considerando o domínio das atividades de vida, a pesquisa evidenciou que: 

63,27% dos educandos com TEA atendidos pela APAE/Itaperuna apresentam 

dificuldade para realizar tarefas extraclasses ou em cuidar de atividades 

domésticas importantes, como por exemplo: guardar brinquedos ou objetos e 

pertences pessoais e, 81,64% dos responsáveis legais afirmam que, nas ocasiões 

em que seus filhos conseguem realizar tais funções, é em um ritmo mais vagaroso. 

 

6.12   Domínio de Participação Social ou Atividades Lazer 

Aplicou-se o Teste da Razão de Verossimilhança, com o intuito de verificar 

possíveis diferenças entre as categorias relativas a participação das famílias em 

atividades sociais ou de lazer, em AV (às vezes) – F (frequentemente) – N (nunca – 

R (raramente e S (sempre), para as variáveis de interesse: 

 

Tabela 10 – Participação em Atividades Sociais 

Variável Categoria 

CPASF CLASSIFICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO FAMILIAR EM ATIVIDADES SOCIAIS  

Sig. (p) AV F N R S 

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

PARQUE ECOLÓGICO 
N 16 88,90% 5 83,30% 3 100,00% 8 80,00% 12 100,00% 

0,551 
S 2 11,10% 1 16,70% 0 0,00% 2 20,00% 0 0,00% 

CIRCO 
N 11 64,70% 2 33,30% 2 66,70% 5 50,00% 5 41,70% 

0,605 
S 6 35,30% 4 66,70% 1 33,30% 5 50,00% 7 58,30% 

CARRO 
N 5 27,80% 2 33,30% 3 100,00% 1 10,00% 2 16,70% 

0,033 
S 13 72,20% 4 66,70% 0 0,00% 9 90,00% 10 83,30% 

AEROPORTO 
N 17 94,40% 5 83,30% 3 100,00% 8 80,00% 11 91,70% 

0,711 
S 1 5,60% 1 16,70% 0 0,00% 2 20,00% 1 8,30% 

EXPOSIÇÕES 
N 18 100,00% 6 100,00% 3 100,00% 10 100,00% 11 91,70% 

0,533 
S 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 8,30% 

PASSEIOS DIVERSOS: SÍTIO / 

CHÁCARA / FAZENDA OU ROÇA 

N 9 50,00% 3 50,00% 2 66,70% 7 70,00% 2 16,70% 
0,130 

S 9 50,00% 3 50,00% 1 33,30% 3 30,00% 10 83,30% 

SHOPPING N 13 72,20% 5 83,30% 3 100,00% 7 70,00% 9 75,00% 0,837 



57 

 

Variável Categoria 

CPASF CLASSIFICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO FAMILIAR EM ATIVIDADES SOCIAIS  

Sig. (p) AV F N R S 

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

S 5 27,80% 1 16,70% 0 0,00% 3 30,00% 3 25,00% 

EXCURSÕES 
N 18 100,00% 5 83,30% 3 100,00% 10 100,00% 12 100,00% 

0,120 
S 0 0,00% 1 16,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TREM 
N 17 94,40% 5 83,30% 3 100,00% 10 100,00% 11 91,70% 

0,714 
S 1 5,60% 1 16,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 8,30% 

ÔNIBUS 
N 6 33,30% 2 33,30% 2 66,70% 5 50,00% 4 36,40% 

0,770 
S 12 66,70% 4 66,70% 1 33,30% 5 50,00% 7 63,60% 

AVIÃO N 18 100,00% 6 100,00% 3 100,00% 10 100,00% 12 100,00% > 0,999 

PARQUE DE DIVERSÕES 
N 6 33,30% 3 50,00% 3 100,00% 6 60,00% 5 41,70% 

0,234 
S 12 66,70% 3 50,00% 0 0,00% 4 40,00% 7 58,30% 

LANCHONETE 
N 3 16,70% 2 33,30% 2 66,70% 1 10,00% 3 25,00% 

0,281 
S 15 83,30% 4 66,70% 1 33,30% 9 90,00% 9 75,00% 

MUSEU 
N 17 94,40% 6 100,00% 3 100,00% 10 100,00% 12 100,00% 

0,780 
S 1 5,60% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

CLUBES 
N 13 72,20% 5 83,30% 3 100,00% 8 80,00% 6 50,00% 

0,321 
S 5 27,80% 1 16,70% 0 0,00% 2 20,00% 6 50,00% 

VISITA A AMIGOS 
N 10 55,60% 3 50,00% 2 66,70% 4 40,00% 3 25,00% 

0,481 
S 8 44,40% 3 50,00% 1 33,30% 6 60,00% 9 75,00% 

VISITA A PARENTES 
N 5 27,80% 1 16,70% 1 33,30% 0 0,00% 0 0,00% 

0,123 
S 13 72,20% 5 83,30% 2 66,70% 10 100,00% 12 100,00% 

VISITOU OUTRAS INSTITUIÇÕES DE 

ATENDIMENTO 

N 18 100,00% 5 83,30% 3 100,00% 10 100,00% 12 100,00% 
0,120 

S 0 0,00% 1 16,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

PRAIA 
N 8 44,40% 2 33,30% 3 100,00% 6 60,00% 4 33,30% 

0,243 
S 10 55,60% 4 66,70% 0 0,00% 4 40,00% 8 66,70% 

TEATRO 
N 17 94,40% 5 83,30% 3 100,00% 9 90,00% 12 100,00% 

0,661 
S 1 5,60% 1 16,70% 0 0,00% 1 10,00% 0 0,00% 

CINEMA 
N 15 83,30% 5 83,30% 3 100,00% 7 70,00% 10 83,30% 

0,800 
S 3 16,70% 1 16,70% 0 0,00% 3 30,00% 2 16,70% 

CENTRO 
N 1 5,60% 1 16,70% 1 33,30% 1 10,00% 1 8,30% 

0,645 
S 17 94,40% 5 83,30% 2 66,70% 9 90,00% 11 91,70% 

PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS 

ATIVIDADES 

N 17 94,40% 5 83,30% 3 100,00% 8 80,00% 10 83,30% 

0,766 

SORVETERIA 1 5,60% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOURADA 0 0,00% 1 16,70% 0 0,00% 1 10,00% 1 8,30% 

TRENZINHO / 

PRAÇA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 8,30% 

ZOOLÓGICO/ 
BONDINHO NO 

RJ 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 10,00% 0 0,00% 

O valor realçado em negrito apresentou significância estatística 

 

A análise evidencia que as principais atividades de lazer realizadas em 

família são: visitar parentes, lanchar e ao centro da cidade, ainda que seja para 

acompanhar o cuidador na resolução de questões domésticas. Ou seja, para sanar 

o problema do educando com TEA não conseguir permanecer sem o auxílio direto 
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de outros familiares ou ser alvo da ajuda de terceiros uma vez que não dá conta de 

ficar sozinho, ir ao centro da cidade equivale a uma atividade de lazer. 

Com relação ao meio de transporte mais utilizado por esse grupo de famílias 

atendidas pela APAE/Itaperuna, verifica-se que: 16,32% das famílias alegam 

possuir carro próprio; 69,38% alegam que utilizam apenas o transporte público por 

meio de ônibus; 6,12% afirmaram que a bicicleta é o meio de transporte da família; 

2,04% necessitam utilizar bote; 2,04% acionam serviços de utilidade pública por 

meio de táxi e, 4,08% das famílias afirmam que precisam executar todas as 

atividades “a pé”, pois seus filhos com TEA se recusam a entrar em qualquer tipo 

de veículo.  

No geral, 73,46% das famílias atendidas pela APAE em Itaperuna garantem 

que o meio de transporte via carro é o mais adequado para transportar seus filhos 

com TEA, em função disso, muitas vezes acionam familiares, amigos ou contratam 

serviços particulares para resolver questões dessa natureza. Para 26,53% das 

famílias não há dificuldade em relação a qual o meio de transporte precisam 

utilizar. 

De acordo com os responsáveis legais, 44,90% dos educandos com TEA 

atendidos pela APAE de Itaperuna possuem dificuldade para fazer coisas por si 

mesmo, seja para promover relaxamento ou lazer. 

Ainda considerando o domínio da participação social, os resultados 

indicaram que: 46,94% dos educandos com TEA atendidos pela APAE em 

Itaperuna apresentaram dificuldade para participar de atividades comunitárias, 

como por exemplo: festividades ou atividades religiosas; 59,19% possuem 

dificuldade em relação à acessibilidade por causa de barreiras ou obstáculos 

presentes no mundo à sua volta; 73,11% dos responsáveis legais afirmaram que 

seus filhos têm dificuldade para viver com dignidade por causa das atitudes e 

ações de familiares ou de terceiros.  

Esse grupo de pais alega inclusive que constantemente seus filhos são 

vítimas de atitudes preconceituosas ou discriminantes; 51,03% dos responsáveis 

sustentam que a necessidade de ter que dedicar ou investir mais tempo com o 

tratamento da saúde do filho/educando com TEA desperta o aparecimento de 

condutas inadequadas, por parte de outros membros da família; 73,27% dos 

responsáveis manifestaram que muitas vezes o próprio filho/educando com TEA é 

emocionalmente afetado por causa da sua condição de saúde; 53,07% dos pais 
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informaram que enfrentam dificuldades financeiras devido aos problemas de saúde 

do filho/educando com TEA. 

A análise dos dados reafirma que os TEA implicam em comprometimentos 

de interação do indivíduo no ambiente doméstico assim como em outros espaços 

de convivência familiar, comunitária ou social.  

 

6.13   Categorias relativas ao Atendimento Médico 

 

Aplicou-se o Teste da Razão de Verossimilhança, com o intuito de verificar 

possíveis diferenças entre as categorias relativas ao atendimento médico, para as 

variáveis de interesse: 

 

Tabela 11 – Relação entre Serviço de Apoio e Dificuldades 

Variável Categoria 

 

ATENDIMENTO MÉDICO COM 

PEDIATRA OU CLÍNICO 
Sig. (p) 

N S 

Freq. Perc. Freq. Perc. 

DIFICULDADE COM A FALTA DE 

INFORMAÇÃO DAS PESSOAS 

N 7 36,80% 9 30,00% 
0,619 

S 12 63,20% 21 70,00% 

DIFICULDADE COM FILA DE ESPERA 
N 12 63,20% 8 26,70% 

0,011 
S 7 36,80% 22 73,30% 

DIFICULDADE COM A DEMORA NO 

ATENDIMENTO 

N 10 52,60% 6 20,00% 
0,018 

S 9 47,40% 24 80,00% 

DIFICULDADE COM TRANSPORTE 
N 9 47,40% 20 69,00% 

0,135 
S 10 52,60% 9 31,00% 

DIFICULDADE COM A BUROCRACIA 
N 8 42,10% 16 53,30% 

0,444 
S 11 57,90% 14 46,70% 

DIFICULDADE FINANCEIRA 
N 4 21,10% 8 26,70% 

0,656 
S 15 78,90% 22 73,30% 

DIFICULDADE COM A FALTA DE 

PROFISSIONAIS CAPACITADOS 

N 10 52,60% 6 20,70% 
0,022 

S 9 47,40% 23 79,30% 

DIFICULDADE NO AMBIENTE FAMILIAR 
N 11 57,90% 18 60,00% 

0,884 
S 8 42,10% 12 40,00% 

DIFICULDADE NO AMBIENTE SOCIAL 
N 10 52,60% 13 43,30% 

0,525 
S 9 47,40% 17 56,70% 

DIFICULDADE NO AMBIENTE ESCOLAR 
N 17 89,50% 25 83,30% 

0,550 
S 2 10,50% 5 16,70% 

SEM DIFICULDADES NO MOMENTO S 1 100,00% 1 100,00% > 0,999 

Os valores realçados em negrito apresentaram significância estatística   
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 Os dados ressaltam que, em relação às dificuldades enfrentadas para obter 

atendimento a serviços de apoio à saúde, as famílias enfrentam dificuldades 

relacionadas com a permanência em filas de espera, com a demora no 

atendimento e com a falta de profissionais de saúde capacitados para atender a 

pessoa com TEA e, portanto, houve uma diferença estatisticamente significante 

que incide diretamente nos desdobramentos do macrossistema. 

As famílias que participaram da pesquisa tiveram a oportunidade de se 

manifestar quanto ao grau de satisfação em relação aos serviços públicos 

ofertados no município de Itaperuna. A análise seguindo pressupostos da Escala 

Likert segue abaixo: 

 

Tabela 12 – Satisfação familiar em relação aos Serviços Públicos ofertados 

 Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

Serviços de saúde 4,08% 22,44% 38,77% 10,20% 24,48% 

Serviços educacionais 6,12% 16,32% 20,40% 16,32% 40,81% 

Serviços culturais 14,28% 48,97% 22,44% 10,20% 4,08% 

Serviços assistenciais 4,08% 34,69% 26,53% 18,36% 16,32% 

 

Os resultados da pesquisa mostram que: 34,68% das famílias, cujos 

educandos com TEA são atendidos na APAE Itaperuna, manifestaram-se 

satisfeitas com os serviços de saúde ofertados no município; apenas 14,28% das 

famílias informaram que estão satisfeitas com a oferta de serviços culturais; 

34,68% afirmam que estão satisfeitas os serviços assistenciais ofertados; 57,13% 

dos responsáveis legais manifestaram satisfação com relação aos serviços 

educacionais ofertados, especificamente pelos atendimentos realizados pela APAE 

de Itaperuna que tem optado por promover a melhora na qualidade de vida das 

pessoas com deficiência.  

Ficou evidente que os profissionais que atuam na APAE/Itaperuna valorizam 

as relações interpessoais e intrapessoais, a autoestima e o respeito mútuo que tem 

possibilitado a inclusão social e educacional dos educandos atendidos por essa 

instituição. As demais famílias consideraram que a questão da inclusão 

educacional das pessoas com TEA ainda é tratada com precariedade e, portanto, 

no momento, admitiram que estão insatisfeitas com os serviços ofertados pelo 

poder público. 
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7   DISCUSSÃO 

 

Itaperuna é um município da Microrregião de Itaperuna, na Mesorregião do 

Noroeste Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. O município ocupa uma área 

que se estende por 1 105,3 km². A densidade demográfica é de 86,7 habitantes por 

km² no território do município. Sua população, em 2016, foi estimada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística em 99.506 habitantes, sendo, assim, o 

27º município mais populoso do estado do Rio de Janeiro e o primeiro de 

sua microrregião. 

Devido ao fato do município de Itaperuna se encontrar entre vales é uma 

cidade conhecida por ter o clima mais quente do estado. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Climatologia (IBC), a temperatura do município pode chegar 

facilmente aos 43 °C (quarenta e três graus centígrados) entre os meses de 

novembro e fevereiro. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET/2015) informam que Itaperuna está entre as 10 cidades que registram as 

temperaturas mais altas do Brasil. 

Porém, apesar de Itaperuna estar localizada a 141 km de distância das duas 

paias mais próximas da região, a saber: Praia de Santa Clara e Praia de Sossego 

na cidade de São Francisco de Itabapoana, Rio de Janeiro, Brasil, os educandos 

com TEA atendidos pela APAE em Itaperuna têm dificuldade em ir à praia por 

causa dos desdobramentos de sua condição de saúde e devido a dificuldades 

relacionadas com a questão de transporte. Considerando que a maior parte da 

população itaperunense tem disponibilidade para ir às praias próximas da região, a 

cidade praticamente fica abandonada no período de altas temperaturas. Essa 

situação dificulta a possibilidade dos educandos com TEA saírem de casa para 

visitar parentes ou amigos, já que essa é uma das atividades de lazer que realizam. 

Os resultados da presente pesquisa permitem dizer que os educandos 

atendidos pela APAE em Itaperuna apresentaram incidência dos TEA na proporção 

de 2:1, ou seja, apenas duas vezes maior para o gênero masculino, diferentemente 

do estudo realizado por Elsabbagh et al. (2012), em que a incidência foi 

estabelecida em quatro vezes maior para o gênero masculino. 

Verifica-se que Itaperuna vem se consolidando como pólo acadêmico e 

estudantil no estado por agrupar faculdades particulares e diversos cursos em 

faculdades públicas. A vasta oferta de serviços de educação tem facilitado o fluxo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Itaperuna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Noroeste_Fluminense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Noroeste_Fluminense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_de_Janeiro_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Itaperuna
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Brasileiro_de_Climatologia&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Brasileiro_de_Climatologia&action=edit&redlink=1
http://www.exame.com.br/topicos/cidades-brasileiras
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de inúmeros estudantes vindos de cidades vizinhas diariamente e, alguns chegam 

a fixar residência na cidade durante o período de estudos, pois vêm de outros 

estados, como Minas Gerais (Zona da Mata Mineira), Espírito Santo e Bahia. 

Apesar de nenhum educando com TEA ser alfabetizado; de apenas 34,69% dos 

seus pais ou responsáveis terem concluído o ensino fundamental; 22,44% terem 

concluído o ensino médio e de apenas 20,40% possuir ensino superior completo. 

Itaperuna é referência nacional e internacional no tratamento hospitalar de 

pacientes com problemas cardíacos e também neurológicos, abrigando um dos 

mais modernos centros hospitalares do país: o Hospital São José do Avaí. 

Inclusive, a conhecida Casa de Saúde e Maternidade Santa Therezinha, hoje 

hospital das Clínicas é o maior centro de natalidade da região. 

Economicamente, Itaperuna é a cidade mais desenvolvida da 

região Noroeste Fluminense. Há grandes empresas situadas na cidade, por 

exemplo: a Fábrica de Freios Boechat, a Quatá Alimentos (Leite Glória), 

a Camargo Correia, e a Fábrica de Laticínios Marília. Também é referência para 

indústria têxtil de confecções e atende de forma significativa à demanda regional na 

produção de produtos de cama, mesa, banho e decoração. Destacam-se também 

as atividades na área da agropecuária que está em pleno desenvolvimento. 

Pesquisa elaborada a partir do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

2013 e divulgada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - 

PNUD, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA e Fundação João Pinheiro 

- FJP, com dados extraídos dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010 sobre 

o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que considera como indicadores: 

saúde (expectativa de vida ou longevidade), educação e renda (PIB per capita ou 

PPC), confirma que em Itaperuna, RJ o IDH é de 0.73, enquanto no Brasil o IDH é 

de 0,727. 

Nesse sentido, Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) foi 

criado pelo Sistema FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de 

Janeiro) para acompanhar o desenvolvimento socioeconômico do país e avaliar as 

condições de Educação, Saúde, Emprego e Renda de todos os municípios 

brasileiros. Em 2015, com base nos dados oficiais disponibilizados, divulgou estudo 

contendo comparações e projeções sobre a evolução do desenvolvimento por 

conta da deterioração do cenário econômico brasileiro. Assim, o Índice FIRJAN de 

Desenvolvimento Municipal (IFDM) 2015 revelou que apesar dos sinais de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Noroeste_Fluminense
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1brica_de_Freios_Boechat&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Quat%C3%A1_Alimentos&action=edit&redlink=1
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arrefecimento econômico e da queda nos índices de Emprego e Renda, Itaperuna 

está entre as dez melhores cidades do estado em desenvolvimento 

socioeconômico. 

Levantamento elaborado a partir do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento – SNIS (2017), administrado pelo Governo Federal no âmbito da 

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) do Ministério das Cidades 

(MCID) confirma que de 80% dos municípios brasileiros terem rede de 

abastecimento de água. Por sua vez, Itaperuna tem 87,2% dos domicílios com 

acesso à rede de distribuição. Sendo que, 10,6% com acesso à água através de 

poço ou nascente e 2,2% têm outra forma de acesso à mesma. 

Percebe-se que, em 2015, na média do país, o índice de atendimento total 

com rede de esgotos foi igual a 50,3% e o atendimento urbano, foi de 58,0%. 

Particularmente em Itaperuna, a rede coletora de esgoto sanitário chega a 82,0% 

dos domicílios do município; outros 3,2% têm fossa séptica, 2,9% utilizam fossa 

rudimentar, 7,8% estão ligados a uma vala, e 3,0% são lançados diretamente em 

um corpo receptor (rio, lagoa ou mar). O esgoto que não passa por tratamento é 

lançado no rio ou em outro corpo receptor não identificado. Itaperuna tem 86,7% 

dos domicílios com coleta regular de lixo, outros 1,1% têm seu lixo jogado em 

terreno baldio ou logradouro, e 11,6% o queimam (BRASIL, 2017).  

No município de Itaperuna, 83% de domicílios em área urbana possuem vias 

públicas em condições precárias de pavimentação; a taxa de mortalidade infantil 

média no município é de 8.91 para 1.000 nascidos vivos (BRASIL, 2017). 

A OMS apurou que 65% dos leitos dos hospitais do país são ocupados por 

pacientes com problemas de saúde relacionados à falta de saneamento. Sistemas 

de abastecimento de água, de esgotos sanitários, de coleta e destinação adequada 

de resíduos sólidos estão, por conseguinte, diretamente ligados à qualidade de 

vida da população. Por isso, o tratamento do esgoto sanitário constitui uma das 

mais importantes medidas preventivas de enfermidades. 

Os resultados da presente pesquisa corroboram com conclusões do estudo 

realizado por Dardas & Ahmad (2014), pois confirma que as variáveis: de renda, 

condições socioeconômicas e sócio-demográficas interferem na qualidade de vida 

e influenciam nos níveis de estresse e sobrecarga das famílias. 

A situação é semelhante em relação entre baixo nível socioeconômico e 

comprometimento do desenvolvimento. Portanto, são questões que precisam ser 
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continuamente estudadas como fator de risco nas práticas socioassistenciais, 

educativas e de saúde voltadas para essa população. 

Informações oficiais coletadas junto aos servidores públicos da 

administração municipal sobre ofertas de programas de lazer admitem a 

possibilidade de oferta de serviço de cinema, pois há uma sala para exibições 

nessa modalidade na cidade. Contudo, há inexistência de referências de atividades 

em museu, parques de diversões ou zoológico na cidade. Apesar de estabelecer 

convênio com empresas que fornecem serviços em parque de diversão ou de 

circense ao menos duas vezes em cada ano. 

O fato das famílias dos educandos com TEA atendidos pela APAE de 

Itaperuna mencionarem que frequentemente precisam superar dificuldades 

decorrentes da demora no atendimento quando necessitam resolver questões 

familiares junto aos órgãos públicos, entre outros, sugere possível violação de 

direitos de acordo com a Lei 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) que tem como 

objetivo garantir mais condições de acesso à pessoa com deficiência, visando à 

sua cidadania e inclusão social.  

Essa lei também prevê atendimento prioritário em órgãos públicos e fixa 

pena de prisão de 1 a 3 anos para quem discriminar pessoas com esse perfil. 

Assegura inclusive que o atendimento prioritário também vale para proteção e 

socorro em quaisquer circunstâncias e atendimento em todas as instituições e 

serviços de atendimento ao público, por exemplo. 

Conforme já havia sido descrito em estudos realizados por: Bluth, Roberson, 

Billen & Sams (2013) e por Favero-Nunes & Santos em 2010, os resultados da 

presente pesquisa sugerem que as dificuldades apresentadas pelas famílias 

atendidas pela APAE/Itaperuna geram um sentimento de impotência e 

incapacidade para fazer alguma coisa no sentido de mudar essa condição. Pois, os 

problemas são vivenciados de modo tão intenso por parte de algumas dessas 

famílias que, muitas vezes, resultam na busca mínima por estratégias de 

superação dessas adversidades, na falta de perspectiva ou até mesmo em 

resignação. 

É digno de consideração destacar a importância da inserção e participação 

dessas famílias em grupos de apoio e orientação, pois além de possibilitar o 

compartilhamento de vivências e estimular o aparecimento de estratégias de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
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enfrentamento de situações dilemáticas ou conflituosas pode apontar caminhos 

para sua solução. Ou seja, a natureza instrutiva que se imprime nessas ações é 

importante no acesso a direitos que são indispensáveis às famílias e aos seus 

filhos com TEA. 

Principalmente, considerando que o suporte social é condição essencial para 

concretização do empoderamento que pode propiciar que essas famílias se sintam 

mais segura e confiante (SCHMIDT, DELL’AGLIO & BOSA, 2007). 

A troca de experiências e a ajuda profissional, como abordagem terapêutica, 

permitem a construção do conhecimento através da prática educativa, promove a 

transformação da realidade e estimulam a reflexão sobre a convivência saudável 

com pessoas diagnosticadas com TEA (SEMENSATO & BOSA, 2013). 

Essa abordagem é importante porque a abertura do dialogo entre os 

profissionais e família possibilita o estabelecimento de vínculos e a insinuação de 

um novo modo de analisar sua condição. Pois o conhecimento a respeito de sua 

situação pode influenciar a forma como os pais ou responsáveis lidam com a 

pessoa que tem os TEA (SEMENSATO & BOSA, 2013, p. 653). 

Ressalta-se assim que as intervenções junto à família devem ser pautadas 

pelo trabalho desenvolvido por equipe multidisciplinar e na busca de estratégias 

abertas ao diálogo e na progressão das carências apresentadas pela família. 

Proporcionando assim o cuidado e o apoio adequado de que a família precisa, ao 

mesmo tempo em que presta orientação. Nesses termos, os profissionais fazem 

valer seus direitos de acesso a serviços de qualidade além de fornecer informações 

que possibilitem a criação de estratégias de inclusão da pessoa com TEA na 

sociedade (REIBNITZ & PRADO, 2006). 

É importante enfatizar que as intervenções direcionadas às famílias 

itaperunenses, inclusive as participantes dessa pesquisa, precisam ser 

direcionadas para família como um todo, pois os cuidadores precisam de 

orientação e apoio para lidar com suas necessidades e fragilidades. De modo 

particular, esse processo pode melhorar a comunicação entre profissionais e 

familiares de tal maneira que, através do interesse despertado ocorra tanto a 

participação assídua da pessoa com TEA nos atendimentos ofertados quanto seu 

progresso (REIBNITZ & PRADO, 2006). 

Assim como proposto por Araújo (2012), por Bronfenbrenner (2011) e por 

Schmidt, Dell’aglio & Bosa (2007), conclui-se a partir da presente pesquisa que: a 
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ausência ou incipiente percepção de apoio social pode ser compreendida na 

maneira como as famílias assimilam e enfrentam a realidade no dia a dia. O apoio 

social deveria ser considerado como uma importante dimensão do 

desenvolvimento e como uma interface entre o indivíduo e o contexto social no qual 

está inserido. 

Como pode ser o caso dos resultados evidenciarem que 19,5% das famílias 

que convivem com parente dependente. Pois, segundo Levantamento Nacional de 

Álcool e Drogas (II LENAD), conduzido em 149 municípios brasileiros, entre 

novembro de 2011 e março de 2012, pelo Instituto Nacional de Ciência e 

Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas (Inpad) da 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), com apoio da FAPESP e sob 

coordenação do psiquiatra Ronaldo Laranjeira, 28 milhões de pessoas vivem com 

algum parente dependente químico. Desse total, 57,6% têm dependentes dentro do 

núcleo familiar. 

Para realização do II LENAD, foram entrevistadas 4.607 pessoas, maiores 

de 14 anos de idade, com o objetivo de avaliar os padrões de consumo e 

dependência associados ao álcool, tabaco e drogas ilícitas, além de possíveis 

fatores de risco na população brasileira. A pesquisa também quis saber: qual o 

perfil dessas famílias e como elas são impactadas ao ter um ou mais integrantes 

usuários de drogas. Esse é um dos poucos estudos que avaliam as famílias dos 

dependentes de álcool e/ou substâncias ilícitas e que demonstra evidências 

consistentes do impacto causado particularmente aos familiares mais próximos, 

tais como cônjuges, pais e filhos. Pois, segundo especialistas no assunto: "para 

cada dependente químico existem outras quatro pessoas afetadas" (ABDALLA, et 

al., 2014). 

Considerando que estes dados são mensurações estatísticas que não 

capturam todas as dimensões do transtorno do uso de substâncias, como por 

exemplo: o sofrimento dos familiares, que a dependência química ou etílica atinge 

diversas idades e que as experiências cotidianas vividas pela família com parente 

usuário de drogas são devastadoras e ocasionam significativas alterações nos 

aspectos: físico/ biológico, financeiro, de relações interpessoais e sociais, familiar e 

ocupacional, seria importante que estudos sobre “possível relação entre a presença 

dos TEA nas famílias e o aumento da incidência do uso de substâncias 

entorpecentes” também sejam iniciados.  
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A partir dessas contribuições, desprovidas da intenção de mitigar o efeito do 

ambiente, é possível afirmar que em certas circunstâncias as características 

particulares das famílias, bem como o contexto social, podem constituir-se como 

agravantes e expor a pessoa com TEA a uma série de privações. 

Principalmente, porque o preconceito às pessoas com deficiência configura-

se como um mecanismo de negação social, uma vez que suas diferenças são 

ressaltadas como uma falta ou impossibilidade. Numa sociedade que impõe 

renúncias e sacrifícios e, que enrijece o pensamento em relação às condições de 

sobrevivência num contexto determinado por relações desiguais (DANTINO, 2013; 

BLUTH, ROBERSON, BILLEN & SAMS, 2013; FAVERO-NUNES & SANTOS, 

2010). 
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8   CONCLUSÃO 

 

Com relação à identificação de dados do contexto sociofamiliar é possível 

afirmar que, em estudos que envolvem grupos familiares o desafio é complexo e 

não pode desconsiderar: a observação do ambiente natural; os elementos físicos 

que fazem parte dos arredores; a localização geográfica; os objetos ou situações 

inesperadas vivenciadas pelos indivíduos, bem como, todos os demais aspectos 

que possam caracterizar as famílias em sua singularidade ou que de alguma forma 

possam influenciar o curso das pesquisas.  

Pode-se dizer que a utilização do modelo Bioecológico foi importante, pois 

contribuiu para sistematização dos dados e para o entendimento da dinâmica e da 

caracterização sociofamiliar das educandos com TEA atendidos pela APAE em 

Itaperuna.  

Considerando que de acordo com o IBGE (2012), o Terceiro Setor ocupa e 

desempenha um papel importante na dinâmica da sociedade, pois estimula o 

cidadão a ser mais consciente de seus direitos e da importância de sua 

participação no processo de transformação da realidade ou do ambiente em que 

vive e convive. Pode-se dizer que a APAE de Itaperuna está inclusa entre as 

instituições que compõem o Terceiro Setor que compartilham entre as principais 

características: o fato de ser de caráter privado, mas desenvolver um trabalho de 

interesse público; não visar o lucro; trabalhar na defesa e garantia dos direitos da 

população; atuar no atendimento das necessidades coletivas (públicas) em uma 

diversidade de questões que afetam a sociedade nas áreas da assistência social, 

saúde, educação, entre outras. 

A participação constante do movimento Apaeano nos mais diversos 

segmentos da sociedade é um fator de importante relevância e que merece 

destaque. Principalmente, pela forte presença desse movimento social no Brasil em 

sua área de atuação. 

A análise dos dados aponta que o trabalho com as famílias itaperunenses 

ainda é incipiente e insuficiente, uma vez que, a rede socioassistencial não 

consegue atender a todos os casos de pessoas com deficiências. Há necessidade 

de políticas públicas que favoreçam esta população, em uma visão interdisciplinar 

e de assistência biopsicossocial. De modo que a pessoa com TEA também 
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disponha de serviços socioassistenciais que funcionem em consonância com os 

princípios de universalidade e integralidade preconizados pela legislação. 

Segundo o modelo bioecológico apresentado, fica notória a necessidade de 

estudar com mais detalhes as características biopsicossociais dos educandos com 

TEA atendidos pela APAE de Itaperuna, pois são pessoas em contínuo processo 

de desenvolvimento. 

Considerando as contribuições da Teoria Bioecológica que defende que o 

desenvolvimento é um processo interativo entre o indivíduo e o meio no qual está 

inserido, ainda faz-se necessário efetivar a assistência integral mediante a oferta 

de políticas públicas eficazes que forneçam um atendimento que aumente as 

possibilidades de inclusão da pessoa com deficiência, inclusive as diagnosticadas 

com TEA no município de Itaperuna. Vale ressaltar que há evidente fragilização do 

mesossistema e do exossistema que, consequentemente podem estar sendo 

influenciados pelo macrossistema e cronossistema do atual cenário político e 

econômico do Brasil. 

Com base no Critério de Classificação Econômica Brasil da ABEP (2015), 

que associa os aspectos da condição socioeconômica com o grau de instrução e 

acesso a serviços públicos para diferenciar a classe econômica das famílias 

efetivamente em relação a seu poder de compra, observou-se que 65,30% se 

inscrevem na classe “D”. Isso significa que essas famílias estão sujeitas a formas 

fragilizadas de sociabilidade familiar, comunitária e societária e, involuntariamente, 

excluídas das políticas sociais básicas que deveriam estar sendo ofertadas pelo 

poder público municipal da cidade de Itaperuna. Esses dados indicam 

características do ambiente que podem ocasionar prejuízo ou risco ao processo de 

desenvolvimento dos educandos com TEA. 

A análise dos dados sustenta que a diferença do nível socioeconômico 

familiar é o principal aspecto que define o grau de acessibilidade dos educandos 

com TEA a serviços de saúde e a profissionais especializados. O estudo confirmou 

que as variáveis: de renda, condições socioeconômicas e sócio-demográficas e, 

oferta precária ou ausência de políticas públicas interferem na qualidade de vida e 

influenciam na manifestação de estresse e sobrecarga familiar. Os resultados 

também asseguram que alguns riscos ambientais se manifestam pela oferta 

precária ou ausência de políticas públicas voltadas para o atendimento das 

pessoas com TEA e para suas famílias.  
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A inviabilidade de apresentar de modo mais detalhado os desdobramentos 

práticos da Teoria Bioecológica se deu em função de que parte da equipe que 

compõe o corpo administrativo que assumiu a atual gestão do município de 

Itaperuna alegar que, no momento, não dispõe dos meios para informar sobre o 

mapeamento atualizado dos serviços que compõem a rede de atendimento. 

Portanto, na expectativa de superar essa condição, propõe-se que os 

profissionais investiguem os processos geradores de diferentes manifestações dos 

aspectos facilitadores e dificultadores da inclusão social. Especificamente, porque o 

entendimento do conceito de inclusão supõe necessariamente criar condições para 

que o indivíduo supere as dificuldades relativas aos domínios que estão 

comprometidos. Pois, cada caso envolvendo pessoa com TEA é distinto e cada 

indivíduo com TEA é um ser único. 

É importante ressaltar que os profissionais que prestam atendimento 

precisam estar atentos aos comprometimentos apresentados pelas pessoas com 

TEA e que podem ser observados também a partir da Escala WHODAS 2.0, pois 

desse conhecimento advém, inclusive, possíveis melhoras na comunicação, tanto 

com o indivíduo com TEA quanto com seus familiares, o que pode interferir 

diretamente na qualidade da assistência, possibilitando a formação de vínculos. 

Sendo assim, supõe-se consequentemente que os atendimentos sejam mais 

resolutivos. 

Assim como proposto por Franco & Van Stralen (2012), a coleta dos dados 

no ambiente domiciliar foi significativa porque o espaço entendido como habitação 

pode se constituir como um componente indispensável à produção de cuidados. 

Similarmente, apresenta a vasta complexidade decorrente do processo de acolhida 

e escuta qualificada; de confissões de caráter sigiloso; do potencial do “não dito”; 

dos olhos marejados ou do choro copioso durante a descrição dos dados, entre 

outros aspectos, conforme foi percebido pela pesquisadora na presente pesquisa.  

Outro aspecto, da pesquisa realizada, que merece destaque diz respeito ao 

potencial de resiliência dessas famílias e, sendo oportuno, essa abordagem pode 

ser tratada em outro momento. Particularmente porque a resiliência constitui um 

tipo específico de apoio ou estímulo disponível que está associado aos aspectos do 

ambiente das famílias atendidas pela APAE de Itaperuna. Mas não somente por 

isso. A resiliência também assegura que o microssistema tem cumprido com seu 

papal em prol dessas famílias, mesmo que não plenamente. 

http://pepsic.bvsalud.org/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FRANCO,+RENATO+FERREIRA
http://pepsic.bvsalud.org/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=VAN+STRALEN,+CORNELIS+JOHANNES
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Por isso, no cotidiano profissional é imprescindível trabalhar as 

potencialidades e reduzir as defasagens. Ou seja, é preciso romper com as 

barreiras que impedem o trabalho qualificado e em equipe multidisciplinar. 

Entendendo que, a avaliação sistematizada em conjunto com o diagnóstico preciso 

e o reconhecimento das habilidades existentes está na base das intervenções 

possíveis para esse grupo de famílias. 

Diante do exposto, acredita-se que o trabalho em equipe multidisciplinar 

possa propiciar maior compreensão sobre como lidar com a problemática acerca 

da sintomatologia manifesta nos comprometimentos causados pelos TEA e, ao 

mesmo tempo, auxiliar essas famílias na percepção de caminhos alternativos que 

apontem para a superação das necessidades enfrentadas no dia-a-dia e ampará-la 

diante da tomada de decisões em relação aos dilemas cotidianos. Pode promover 

também o estabelecimento de díades conforme apresentado no modelo 

bioecológico de desenvolvimento. 

Conforme foi apresentado, as contribuições da Teoria Bioecológica de 

Bronfenbrenner nessa pesquisa favorecem subsídios significativos aos 

profissionais que atendem pessoas com deficiência porque propicia reflexão sobre 

sua práxis e as possibilidades de estratégias de intervenção que promovam 

mudanças no sistema de relações que incluem o desenvolvimento do indivíduo 

com TEA e, integra seu núcleo familiar bem como os grupos a que fazem parte. 

Inclusive, a realização de pesquisas que visam proceder à caracterização 

sociofamiliar de determinado grupo familiar também pode fornecer informações 

importantes que auxiliem nas ações executadas pelos diversos profissionais da 

rede socioassistencial que atuam junto às pessoas com TEA e às suas famílias. 

As informações contidas nesse texto não tiveram a pretensão de esgotar a 

reflexão sobre as características e peculiaridades das famílias. Pelo contrário, seu 

conteúdo é apresentado de maneira sucinta com a genuína intenção de apresentar 

a necessidade urgente de seu aprofundamento para o contínuo estabelecimento de 

propostas de intervenção com metas realistas nas mais diversas áreas das 

políticas públicas voltadas para o atendimento das demandas de inúmeras famílias 

que vivenciam o drama de ter um parente com TEA. 
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10   ANEXO I 

10.1   INVENTÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOFAMILIAR 

 

Número de registro: __________________Data de aplicação: _____/_____/______ Inventário respondido por: 

_________________________________________ 

Data de nascimento do educando com TEA: ____/____/____  Idade:_________ Gênero: FEM    MASC     OUTRO    Data do Diagnóstico em TEA: 

____/_____/____   Idade do educando quando recebeu o diagnóstico de TEA ________________ Profissional responsável pelo diagnóstico: 

_________________________________  

Principal provedor financeiro da família:  MÃE BIOLÓGICA   PAI BIOLÓGICO   OUTRO: ____________________________________________ 

Há na casa alguém que seja dependente químico ou etílico?   SIM    NÃO  

Na casa tem alguém doente ou com alguma deficiência?  NÃO    SIM  QUAL: 

_____________________________________________ 

Cadastro da Família (SIAB) 

  SITUAÇÃO DA MORADIA E SANEAMENTO   

  TIPO DE CASA 
 

TRATAMENTO DA ÁGUA NO DOMICÍLIO   

  TIJOLO / ADOBE   
 

FILTRAÇÃO     

  TAIPA REVESTIDA   
 

FERVURA     

  TAIPA NÃO REVESTIDA   
 

CLORAÇÃO     

  MADEIRA   
 

SEM TRATAMENTO     

  MATERIAL APROVEITADO   
 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA   

  OUTRO - ESPECIFICAR: 

 

REDE GERAL     

  
 

POÇO OU NASCENTE     

  NÚMERO DE CÔMODOS / PEÇAS   
 

OUTROS     

  ENERGIA ELÉTRICA   
 

DESTINO FEZES E URINA   

  DESTINO DO LIXO 

 
SISTEMA DE ESGOTO (REDE GERAL)     

  COLETADO   
 

FOSSA     

  QUEIMADO / ENTERRADO   
 

CÉU ABERTO     

  CÉU ABERTO   
 

      

              

  OUTRAS INFORMAÇÕES   

  
ALGUÉM DA FAMÍLIA POSSUI PLANO DE 
SAÚDE     NÚMERO DE PESSOAS COBERTAS PELO PLANO DE SAÚDE     

  NOME DO PLANO DE SAÚDE   

  
     

  

  EM CASO DE DOENÇA PROCURA 
 

PARTICIPA DE GRUPOS COMUNITÁRIOS   

  HOSPITAL   
 

COOPERATIVA     

  UNIDADE DE SAÚDE   
 

GRUPO RELIGIOSO     

  BENZEDEIRA   
 

ASSOCIAÇÕES     

  FARMÁCIA   
 

OUTRO - ESPECIFICAR:   

  OUTROS - ESPECIFICAR: 
 

  

  MEIOS DE COMUNICAÇÃO QUE MAIS UTILIZA 
 

MEIOS DE TRANSPORTE QUE MAIS UTILIZA   

  RÁDIO   
 

ÔNIBUS     

  TELEVISÃO   
 

CAMINHÃO     
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  OUTROS - ESPECIFICAR: 

 
CARRO     

  
 

CARROÇA     

  
 

OUTROS – ESPECIFICAR   

              

  COMO VOCÊ CONSIDERA SEU DOMICÍLIO, AMBIENTE FAMILIAR COM REALAÇÃO A:   

    PÉSSIMO OU INEXISTENTE RUIM ADEQUADO BOM EXCELENTE   

   ILUMINAÇÃO INTERNA              

   ESPAÇO DISPONÍVEL             

   ÁREAS DE LAZER             

   SEGURANÇA              

   AMBIENTE EXTERNO             

   CONDIÇÕES ESTRUTURAIS             

 ESPAÇO PARA PERTENCES PESSOAIS       

                

 QUESTÃO HABITACIONAL:  ZONA RURAL                 ZONA URBANA      

 CONSIDERANDO O TRECHO DA RUA DO SEU DOMICÍLIO, VOCÊ DIRIA QUE A RUA É 
ASFALTADA / 
PAVIMENTADA 

TERRA / 
CASCALHO   

 MORADIA: JUNTAMENTE COM PARENTES FINANCIADA           ALUGADA CEDIDA         PRÓPRIA  

  OBSERVAÇÕES DO ENTREVISTADOR SOBRE CONDIÇÕES DA MORADIA   

  

 

  

  

  

      
                

Critério Brasil (ABEP) 

Nº 
 NOME DATA NASC IDADE GÊNERO PARENTESCO 

ESTADO 
CIVIL 

GRAU DE 
INSTRUÇÃO 

SITUAÇÃO 
ECONÔMICA 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

ANAFALBETO / 
FUNDAMENTAL I 
INCOMPLETO 

FUNDAMENTAL I 
COMPLETO / 
FUNDAMENTAL II 
INCOMPLETO 

FUNDAMENTAL 
COMPLETO / MÉDIO 
INCOMPLETO 

MÉDIO COMPLETO 
/ SUPERIOR 
INCOMPLETO 

SUPERIOR 
COMPLETO 

QUAL É O GRAU DE INSTRUÇÃO DO 
CHEFE DA FAMÍLIA? CONSIDERE COMO 
CHEFE DA FAMÍLIA A PESSOA QUE 
CONTRIBUI COM A MAIOR PARTE DA 
RENDA DO DOMICÍLIO.           
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Agora vou fazer algumas perguntas sobre itens do domicilio para efeito de classificação econômica. Todos os itens de eletroeletrônicos que vou citar 
devem estar funcionando, incluindo os que estão guardados. Caso não estejam funcionando, considere apenas se tiver intenção de consertar ou repor 
nos próximos seis meses. Vamos começar? No domicílio tem______ (LEIA CADA ITEM) 

  

QUANTIDADE QUE POSSUI 

ITENS DE CONFORTO NÃO POSSUI 1 2 3 4+ 

QUANTOS AUTOMÓVEIS DE PASSEIO EXCLUSIVAMENTE PARA USO PARTICULAR           
QUANTOS EMPREGADOS MENSALISTAS, CONSIDERANDO APENAS OS QUE TRABALHAM 
PELO MENOS CINCO DIAS POR SEMANA           

QUANTAS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA, EXCLUINDO TANQUINHO           

QUANTOS BANHEIROS           
QUANTOS DVD, INCLUINDO QUALQUER DISPOSITIVO QUE LEIA DVD E 
DESCONSIDERANDO DVD DE AUTOMÓVEL           

QUANTAS GELADEIRAS           

QUANTOS FREEZERS INDEPENDENTES OU PARTE DA GELADEIRA DUPLEX           
QUANTOS MICROCOMPUTADORES, CONSIDERANDO COMPUTADORES DE MESA, 
LAPTOPS, NOTEBOOKS E NETBOOKS E DESCONSIDERANDO TABLETS, PALMS OU 
SMARTPHONES           

QUANTAS LAVADOURAS DE LOUÇA           

QUANTOS FORNOS DE MICRO-ONDAS           
QUANTAS MOTOCICLETAS, DESCONSIDERANDO AS USADAS EXCLUSIVAMENTE PARA 
USO PROFISSIONAL           

QUANTAS MÁQUINAS SECADORAS DE ROUPAS, CONSIDERANDO LAVA E SECA           
 
RENDIMENTO FAMILIAR 

Recebe ou já recebeu alguma ajuda da Prefeitura Municipal?  NÃO    SIM    MEDICAMENTO   CESTA BÁSICA   CRECHE   OUTRO BENEFÍCIO    
ESPECIFIQUE: ________________________________________.           Possui algum rendimento proveniente de aluguel de imóvel (is):  SIM   NÃO 
Possui benefício de pensão alimentícia? SIM   NÃO.            Possui benefício do Programa Bolsa-Família? SIM   NÃO Possui outro benefício social: NÃO   SIM 
ESPECIFIQUE: ________________________________________.       Como você classifica o valor total de sua renda familiar:  MENOS DE R$1000,00    ENTRE 
R$1000,00 E R$3000,00      ENTRE R$3000,00 E R$ 5000,00      ENTRE R$5000,00 E R$ 10.000,00    MAIS DE R$10.000,00 
 

WHODAS 2.0 
 

Nos últimos 30 dias, quanta dificuldade o seu parente teve em: 

Compreensão e comunicação 

D1.1 

Concentrar-se para fazer 
alguma coisa durante dez 
minutos? Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

D1.2 
Lembrar-se de fazer coisas 
importantes? Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

D1.3 

Analisar e encontrar 
soluções para problemas 
do dia-a-dia? Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

D1.4 

Aprender uma nova tarefa, 
por exemplo, como chegar 
a um lugar desconhecido? Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

D1.5 

Compreender de forma 
geral o que as pessoas 
dizem? Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

D1.6 
Começar e manter uma 
conversa? Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

Mobilidade 

D2.1 
Ficar em pé por longos 
períodos como 30 minutos? Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

D2.2 
Levantar-se a partir da 
posição sentada? Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

D2.3 
Movimentar-se dentro da 
casa dele(a)? Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

D2.4 Sair da casa dele(a)? Nenhuma Leve Moderada Grave 
Extrema ou não 
consegue fazer 

D2.5 
Andar por longas distâncias 
como por 1 quilômetro. Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

Por causa da condição de saúde dele(a), nos últimos 30 dias, quanta dificuldade seu parente teve em: 

Autocuidado 
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D3.1 Lavar o corpo inteiro? Nenhuma Leve Moderada Grave 
Extrema ou não 
consegue fazer 

D3.2 Vestir-se? Nenhuma Leve Moderada Grave 
Extrema ou não 
consegue fazer 

D3.3 Comer? Nenhuma Leve Moderada Grave 
Extrema ou não 
consegue fazer 

D3.4 

Ficar sozinho(a) sem a 
ajuda de outras pessoas 
por alguns dias? Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

Relações interpessoais 

D4.1 
Lidar com pessoas que 
ele(a) não conhece? Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

D4.2 Manter uma amizade? Nenhuma Leve Moderada Grave 
Extrema ou não 
consegue fazer 

D4.3 

Relacionar-se com 
pessoas que são próximas 
a ele(a)? Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

D4.4 Fazer novas amizades? Nenhuma Leve Moderada Grave 
Extrema ou não 
consegue fazer 

D4.5 Ter atividades sexuais? Nenhuma Leve Moderada Grave 
Extrema ou não 
consegue fazer 

Atividades de vida 

D5.1 

Cuidar das 
responsabilidades 
domésticas dele(a)? Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

D5.2 

Fazer bem as tarefas 
domésticas mais 
importantes dele(a)? Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

D5.3 

Fazer todas as tarefas 
domésticas que ele(a) 
precisava? Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

D5.4 

Fazer as tarefas 
domésticas na velocidade 
necessária? Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

Se seu parente trabalha (remunerado, não-remunerado, autônomo) ou vai à escola, complete 
as questões D5.5-D5.8, abaixo. Caso contrário, pule para D6.1, perto do início da próxima 
página. 

Nos últimos 30 dias, quanta dificuldade seu parente teve em: 

D5.5 
Atividades diárias do 
trabalho/escola dele(a)? Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

D5.6 

Realizar bem as atividades 
mais importantes do 
trabalho/escola? Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

D5.7 
Fazer todo o trabalho que 
ele(a) precisava? Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

D5.8 
Fazer todo o trabalho na 
velocidade necessária? Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

Participação social nos últimos 30 dias:             

D6.1 

Quanta dificuldade seu 
parente teve ao participar em 
atividades comunitárias (por 
exemplo, festividades, 
atividades religiosas ou outra 
atividade) do mesmo modo 
que qualquer outra pessoa?  Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

D6.2 

Quanta dificuldade seu 
parente teve por causa de 
barreiras ou obstáculos no 
mundo à volta dele (a)? Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

D6.3 

Quanta dificuldade seu 
parente teve para viver com 
dignidade por causa das 
atitudes e ações dos outros? Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 
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D6.4 

Quanto tempo seu parente 
gastou com a condição de 
saúde dele(a) ou suas 
consequências? Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

D6.5 

Quanto seu parente tem sido 
emocionalmente afetado(a) 
pelas condições de saúde 
dele(a)? Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

D6.6 

Quanto a saúde dele(a) tem 
prejudicado financeiramente 
ele(a) ou outros parentes? Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

D6.7 

Quanta dificuldade você ou o 
resto da família dele(a) teve 
por causa do problema de 
saúde dele(a)? Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

D6.8 

Quanta dificuldade seu 
parente teve para fazer as 
coisas por si mesmo(a) para 
relaxamento ou lazer? Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou não 
consegue fazer 

H1 
Em geral, nos últimos 30 dias, por quantos dias essas 

dificuldades estiveram presentes? 
Anote o número de 

dias________ 

H2 

Nos últimos 30 dias, por quantos dias seu parente 
esteve completamente incapaz de executar as 

atividades usuais ou de trabalho dele(a) por causa de 
qualquer condição de saúde? 

Anote o número de 
dias________ 

H3 

Nos últimos 30 dias, sem contar os dias que seu 
parente esteve totalmente incapaz, por quantos dias 
seu parente diminuiu ou reduziu as atividades usuais 
ou de trabalho dele(a) por causa de alguma condição 

de saúde? 
Anote o número de 

dias________ 

 

AS ATIVIDADES PROGRAMADAS DESENVOLVIDAS PELO EDUCANDO INCLUEM: 

  

NUNCA RARAMENTE ÀS VEZES OU SEM OPINIÃO FREQUENTEMENTE SEMPRE 

PRÁTICA DE ESPORTE EM CLUBE, ACADEMIA OU GINÁSIO           

PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS, MINI-CURSO OU AULA ARTESANAL?           

PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA?           

PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE INFORMÁTICA?           

PARTICIPAÇÃO EM AULA PARA APRENDER A TOCAR ALGUM 
INSTRUMENTO MUSICAL?           

REALIZAÇÃO DE ALGUM TRABALHO NÃO REMUNERADO?           

PARTICIPAÇÃO EM COMUNIDADE RELIGIOSA OU DESENVOLVIMENTO 
DA VIDA ESPIRITUAL?           

PARTICIPAÇÃO EM RITOS NÃO RELIGIOSOS OU CERIMÔNIAS SOCIAIS, 
TAIS COMO, CASAMENTOS OU FUNERAIS?           

REALIZAÇÃO DE ALGUM PASSATEMPO?           

ACESSO A INSTRUMENTO MUSICAL?           

QUAIS DESTAS ATIVIDADES O EDUCANDO REALIZOU OU REALIZA CONSIDERANDO OS ÚLTIMOS 12 MESES 

PARQUE ECOLÓGICO CIRCO 
VIAGEM DE 

CARRO 
AEROPORTO EXPOSIÇÕES PASSEIO EM SÍTIOS, CHÁCARAS E/OU FAZENDA 

SHOPPING CENTER EXCURSÕES 
VIAGEM DE 

TREM 
VIAGEM DE ÔNIBUS VIAGEM DE AVIÃO PARQUE DE DIVERSÕES 

LANCHONETE MUSEU CLUBES VISITA A AMIGOS VISITA A PARENTES VISITAS INSTITUCIONAIS 

PRAIA TEATRO CINEMA CENTRO DA CIDADE OUTROS 
ESPECIFICAR:                 

________________________ 

MARQUE TODOS OS SERVIÇOS DE APOIO, ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO FAMILIAR QUE FORAM NECESSÁRIOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES 

PEDIATRA TERAPEUTA OCUPACIONAL PSF SMAS CAPSI OU CAPSad 



85 

 
 

 

 

PSIQUIATRA FONOAUDIÓLOGO APAE SME REDES DE APOIO (GRUPO DE PAIS) 

NEUROLOGISTA FISIOTERAPEUTA CRAS SMEC SMS (SISTEMA DE SAÚDE OU APOIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE) 

PSICÓLOGO ASSISTENTE SOCIAL  NASF CAPs OUTROS - ESPECIFICAR:                          
______________________________________    
______________________________________ EDUCADOR ESPECIAL NUTRICIONISTA CREAS SDPD 

MARQUE AS PRINCIPAIS DIFICULDADES COM RELAÇÃO AO EDUCANDO QUE VOCÊ CONSIDERA QUE PRECISAM SER SUPERADAS, NO MOMENTO 

FALTA DE 
INFORMAÇÃO 

FILAS DE 
ESPERA 

DEMORA NO 
ATENDIMENTO PROBLEMA DE TRANSPORTE PROBLEMAS BUROCRÁTICOS PROBLEMAS FINANCEIROS 

FALTA DE 
PROFISSIONAIS 
CAPACITADOS 

PROBLEMAS 
ADAPTATIVOS 
NO AMBIENTE 

FAMILIAR 

PROBLEMAS ADAPTATIVOS 
NO AMBIENTE SOCIAL 

PROBLEMAS ADAPTATIVOS 
NO AMBIENTE ESCOLAR 

NÃO HÁ DIFICULDADES 
RELEVANTES NO MOMENTO 

OUTROS - ESPECIFICAR:        

PARA FINALIZAR, NA SUA OPINIÃO: 

 
NUNCA RARAMENTE ÀS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE 

A FAMÍLIA DEDICA TEMPO PARA QUALQUER ATIVIDADE SOCIAL?           

A FAMÍLIA INCENTIVA O EDUCANDO A REALIZAR ATIVIDADES DE 
AUTOCUIDADO?           

A FAMÍLIA CONSEGUE ESTABELECER E APLICAR LIMITES AO EDUCANDO?           

A FAMÍLIA CONSEGUE ESTABELECER UMA ROTINA DIÁRIA REGULAR E 
PREVISÍVEL PARA O EDUCANDO?           

A FAMÍLIA EXTENSA PARTICIPA DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO CUIDADO COM 
O EDUCANDO?           

A FAMÍLIA COMPREENDE AS CARACTERÍSTICAS AUTÍSTICAS DO EDUCANDO?           

EXISTE COLABORAÇÃO DOS PARENTES EM RELAÇÃO À CONVIVÊNCIA E 
ASSISTÊNCIA FAMILIAR EM BENEFÍCIO DO EDUCANDO?           

HÁ VÍNCULOS AFETIVOS ESTABELECIDOS EM SUA FAMÍLIA?           

OS AMIGOS PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO 
EDUCANDO?           

EXISTE O HÁBITO FAMILIAR DE CONTAR COM O SUPORTE SOCIAL?            

A FAMÍLIA PRIORIZA A BUSCA DE APOIO E ASSISTÊNCIA PROFISSIONAL?           

A COESÃO OU UNIDADE FAMILIAR PODE SER CONSIDERADA SATISFATÓRIA?           

VOCÊ ESTÁ SATISFEITA/O COM OS SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS?           

VOCÊ ESTÁ SATISFEITA/O COM OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS OFERTADOS? 
 

        

VOCÊ ESTÁ SATISFEITA/O COM OS SERVIÇOS CULTURAIS OFERTADOS?           

VOCÊ ESTÁ SATISFEITA/O COM OS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS?           

 SUA FAMÍLIA INCENTIVA O EDUCANDO A DESENVOLVER OU MANTER 
HOBBIES?           

SUA FAMÍLIA É PROATIVA?           
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11  ANEXO II 

11.1  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TÍTULO DA PESQUISA: “Caracterização sociofamiliar dos educandos com TEA atendidos por uma 
instituição de atendimento filantrópico em uma cidade do interior do estado do RJ”. 
  
PESQUISADORA: Ivani Alves Satlher Ruella 
CARGO/FUNÇÃO: Aluna do curso de mestrado em Distúrbios do Desenvolvimento do PPGDD da UPM 
e Assistente Social – CRESS/6ª Região: 9970 – Tel: 998095100 - vivo e Whats APP 
 

UNIDADE DA UPM: Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - Programa de Pós-graduação nos 
Distúrbios do desenvolvimento 
 

AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: mínimo 
DURAÇÃO DA PESQUISA: 12 meses  
 
 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
PAIS ou RESPONSÁVEIS pelo participante da Pesquisa  

 
 

Gostaríamos de convidá-lo para participar voluntariamente deste estudo, que visa proceder a 

“caracterização sociofamiliar dos educandos com TEA atendidos por uma instituição de atendimento 

filantrópico em uma cidade do interior do estado do RJ”. As informações para o estudo serão coletadas 

através do preenchimento de um questionário elaborado exclusivamente para fins de pesquisa, com a 

devida identificação de quem responde, com questões semiestruturadas e respondido de forma 

autônoma.  

Os instrumentos de coleta de dados e o contato interpessoal oferecem riscos mínimos aos 

participantes. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e 

será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo 

resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa 

informação), bem como a identificação do local da coleta de dados.  

Trata-se de um estudo que pretende caracterizar o perfil familiar de pacientes com TEA de uma 

unidade de atendimento diagnóstico, entretanto somente no final do estudo poderemos traçar este perfil 

e com isto pensar no estabelecimento de ações e proposições que possam ter significância para o 

tema. 

É lhe dado o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados que sejam do conhecimento 

dos pesquisadores. Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. 

Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Em qualquer etapa do estudo 

você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no 

endereço abaixo), e terá o direito de retirar a permissão para participar do estudo a qualquer momento, 

sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua 

da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - térreo. Desde já agradecemos a sua colaboração. 

Declaro que li e entendi quais são os propósitos, objetivos, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos, riscos e garantias de confidencialidade deste estudo, intitulado: 

“Caracterização do perfil familiar de pessoas com TEA atendidos por uma instituição filantrópica que 
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atua na defesa de direitos das pessoas com deficiência em uma cidade do interior Estado do Rio de 

Janeiro”, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente 

que: 

a participação é voluntária e isenta de despesas, e que, a qualquer momento tenho o direito de 

obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e que poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o 

Consentimento Livre e Esclarecido para a participação neste estudo. 

 
 

______________________________________________________ 

Nome do representante legal do participante da pesquisa  
 
 

______________________________________________ 
Assinatura do representante legal 
 
 
 

Declaro que expliquei ao Responsável pelo Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem 

realizados neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa 

sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas.  

  
 

 

Itaperuna, ___ de _____________________ de 2017. 
 
 
 

_____________________ 
Ivani Alves Satlher Ruella 
Aluna do curso de mestrado do PPGDD da UPM 
Assistente Social – CRESS/6ª Região: 9970 
Pesquisadora responsável pelo estudo 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
Dra. Cibelle Albuquerque La Higuera Amato 
Professora Orientadora do PPGDD da UPM 
Rua da Consolação, 930, Prédio 28 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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12   ANEXO III 

12.1   PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

 


