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Resumo 
Introdução: O autismo é um distúrbio do desenvolvimento que vem sendo questionado pela ciência há anos.Pode se manifestar de 
forma muito peculiar entre diferentes crianças, e em uma mesma criança também, de uma fase a outra do desenvolvimento. Apos a 
avaliação de um diagnóstico precoce, as crianças que apresentarem sinais de autismo devem ser encaminhadas a um profissional 
capacitado para que haja tratamento rápido, adequado e especializado.Objetivo: Os objetivos principais são identif icar os cuidados de 
enfermagem à pessoa portadora de autismo, detalhar as formas de autismo, descrever as potencialidades e dif iculdades dos cuidados 
de enfermagem. Materiais e Métodos:uma revisão Integrativa de literatura que seguiu as seguintes etapas: estabelecimento da 
hipótese e objetivos da revisão integrativa, estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão de artigos. Foramselecionados artigos 
do ano de 2011 à 2016 e utilizadas as seguintes bases de dados: LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde), Bdenf e Scileo. Resultado: A partir das análises dos artigos, verif icou-se que há poucos artigos voltados para assistência de 
enfermagem e que a maioria dos artigos relata a doença em si e suas característica, e não especif icamente a assistência 
necessária.Conclusão: Énecessário buscar maiores conhecimentos referentes à assistência de enfermagem à pessoa portadora de 
autismo e à família por partes dos profissionais da saúde e, principalmente, da enfermagem aprestar a assistência adequada. Verif icou-
se que ainda existem muitas dif iculdades dos pais e da família quando percebem comportamentos diferentes em seus f ilhos havendo, 
assim, uma profunda carência deorientação. 
Palavras-Chave: Autismo; Assistência de enfermagem; Fatores psicossociais. 
Abstract 
Introduction: Autism is a developmental disorder that has been questioned by science for years. It can manifest in a very peculiar w ay 
among different children, and in the same child also, from one phase to another of development. After assessing an early diagnosis, 
children who show signs of autism should be referred to a trained professional for prompt, adequate and specialized treatment. 
Objective: The main objectives are to identify the nursing care of the person with autism, to detail the forms of autism, to describe the 
potentialities and diff iculties of nursing care. Materials and Methods: an integrative review  of literature that followed the following steps: 
establishment of the hypothesis and objectives of the integrative review, establishment of inclusion criteria and exclusion of articles. The 
follow ing databases were used to select the articles: LILACS (Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences), Bdenf and 
Scileo. Results: From the analysis of the articles, it was verif ied that there are few articles focused on nursing care and that most 
articles report the disease itself and its characteristics, not specif ically the necessary assistance. Conclusion: It is necessary to seek 
greater knowledge regarding nursing care to the person w ith autism and to the family by health professionals and, especially, nursing 
professionals to provide adequate care. It has been found that there are still many diff iculties for parents and the family when they 
perceive different behaviors in their children, thus, there is a profound lack of orientation. 
Keywords: Autism; Nursing care; Psychosocial factors. 
INTRODUÇÃO 

O autismo é um distúrbio do desenvolvi-
mento que vem sendo estudado pela ciência há 
anos. A doença foi descrita pela primeira vez em 
1943pelo médico austríaco Leo Kanner, que des-
tacou algumas características como um quadro 
psiquiátrico, podendo ser percebida a diferença 
no desenvolvimento normal das outras crianças.  
No ano seguinte, em 1944, o médico, também, 
austríaco Hans Asperger,relatou o sintoma de 
autismo parecido com o de Kanner, não havendo 
nenhum contato entre eles (SOUZA, 2011). 

O autismo pode se manifestar de forma 
muito peculiar entre diferentes crianças e em uma 
mesma criança de uma fase a outra do desenvol-
vimento. Por isso, utiliza-se o termo Transtorno 
do Espectro do Autismo, sendo que muitos auto-
res referem-se a autismos, no plural, para se refe-
rir às diversas formas de manifestação da doen-
ça. Apesar dessa diversidade, os transtornos do 
espectro do autismo, de modo geral, caracteri-
zam-se por alterações qualitativas nas interações 
sociais, na comunicação e no comportamento.  
(MINISTÉRIO DA SAÚDE 2013).  

Algumas pesquisas relataram que,para a 
síndrome de autismo,não há um diagnóstico cer-

to, e que ainda não há cura. Podehaver mais de 
70 milhões de pessoas com autismo no mundo e,  
no Brasil,são 2milhões, segundo a Organização 
das Nações Unidas-ONU (BRASIL, 2011).  

De acordo com Visaniet al(2012),após se 
perceber que as crianças apresentam sinais de 
autismo, ou um diagnóstico precoce, elasdevem-
ser encaminhadas a um profissionalpsiquiatrapa-
ra que haja tratamento rápido, adequadoe espe-
cializado.  

Segundo o Ministério da Saúde (2013):  
O autismo é considerado uma síndrome neurop-
siquiatria, como não existe uma etiologia especifi-
ca que o identifique, vários estudos sugerem a 
presença de alguns fatores genéticos e neurobio-
lógicos que podem estar associados ao autismo 
como(anomalia anatômica ou fisiológica do SNC; 
problemas constitucionais inatos, predetermina-
dos biologicamente).Além de Fatores de risco 
psicossociais que  também foram associados. 
 

Esta pesquisa tem, como justificativa, o in-
teresse dos autores em buscar maiores conheci-
mentos referentes à assistência de enfermagem à 
pessoa portadora de autismo, pois há prática e 
vivência junto ao paciente, porém, pouco conteú-
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do acadêmico e referencial teórico sobre o tema, 
o que poderia levar mais conhecimento aos pro-
fissionais da área de saúde.  

Portanto, de acordo com a abordagem do 
tema acima exposto e suas dificuldades, fica clara 
a importância de uma revisão integrativa sobre a 
atuação do enfermeiro frente ao autista, visando à 
saúde, à família e à sociedade.  

A pesquisa teve como os seguintes objeti-
vos: identificar os cuidados de enfermagem à 
pessoa portadora de autismo;detalhar as formas 
de autismo;descrever as potencialidades e difi-
culdades dos cuidados de enfermagem. 

 
Materiais e métodos  

A construção deste estudofez-se através 
de uma revisão integrativa de literatura que se-
guiu as seguintes etapas: estabelecimento da 
hipótese e dos objetivos da revisão integrativa;  
estabelecimento de critérios de inclusão e exclu-
são de artigos (seleção da amostra); definição 
das informações a serem extraídas dos artigos 
selecionados; análise dos resultados; discussão e 
apresentação dos resultados, e a última etapa foi 
constituída pela apresentação da revisão (MEN-
DES;SILVEIRA; GALVÃO, 2008). Para a seleção 
dos artigos, foram utilizadas as seguintes bases 
de dados: LILACS (Literatura Latino-Americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde), Bdenf e Scileo.  
Os critérios de inclusão dos artigos definidos para 
esta revisão integrativa foram: artigos científicos  

publicados entre 2011 e 2016 em periódicos na-
cionais, em língua portuguesa, com texto comple-
to considerando a relevância do tema e que apon-
tassem os cuidados de enfermagem à pessoa 
portadora de autismo.  

Foram utilizadas as palavras-chave autis-
mo, assistência de enfermagem efatores psicos-
sociais. Foram excluídos os artigos publicados 
antes de 2011; em língua estrangeira e os que 
fogem ao tema proposto. A busca foi realizada 
pelo acesso online, no mês de setembro de 2016,  
sendo a amostra final desta revisão integrativa 
constituída por 18artigos na primeira amostra, e,  
após uma leitura criteriosa, foram selecionados 
12 artigos. 

Visando à sistematização dos dados, as  
autoras desenvolveram uma tabela de coleta 
contendo dados referentes à autoria (titulo, perió-
dico, objetivo, natureza do estudo, resultados e 
ano de publicação). Após coleta dos dados, foi 
caracterizado o corpus de análise. Os artigos 
foram comparados e agrupados por similaridade 
de conteúdo, Transtorno do Espectro Autista, 
assistência de enfermagem e fatores psicossoci-
ais. 

O trabalho seguiu as normas do NIP – Nú-
cleo Interdisciplinar de Pesquisa do I-
cesp/Promove.  

 
 

 

 
Tabela – Artigos pesquisados e selecionados segundo bases de dados  

N Título  Periódicos  Objetivo Natureza do 
Estudo 

Resultado Ano de 
Publicação 

1 Adaptação Materna ao 
Transtorno do Espectro 
Autismo: Relação entre 
as Crenças, Sentimentos 
e Fatores Psicossociais. 

Revista Psicopedago-
gia 

Investigar crenças 
e sentimentos de 
mães de crianças 
com TEA relacio-
nado aos fatores 
psicossociais. 

Qualitativo Crenças mater-
nas sobre o 
desenvolvimento 
infantil capacida-
de para identif icar 
habilidades e seu 
senso de auto 
eficiência 

2014 
 

2 Atribuição de Estados 
Mentais no Discurso de 
Crianças do Espectro 
Artístico 

Revista Social Brasil 
Fonoaudióloga.  

Analisar a atribui-
ção de estados 
mentais no discur-
so de crianças 
pertencentes aos 
distúrbios do es-
pectro autístico e 
verif icar a modif i-
cação no vocabu-
lário e extensão 
frasal desses, após 
período de terapia 
fonoaudiológica. 

Quantitativo Verif icou-se o 
aumento no 
número de pala-
vras emitidas e 
também no nú-
mero de palavras 
por frase emitida 
entre os períodos 
de avaliação e 
após um ano de 
terapia fonoaudio-
lógica para crian-
ças com autismo 
infantil. 

2011 
 

3 Questionário sobre 
Dificuldades Comunica-
tivas Percebidas por 
Pais de Crianças do 
Espectro do Autismo 

Revista Social Brasil 
Fonoaudióloga.  

Elaborar um ques-
tionário para o 
levantamento de 
dif iculdades comu-
nicativas percebi-
das por pais ou 
cuidadores de 
crianças do espec-

Quantitativo O questionário foi 
desenvolvido de 
maneira a abran-
ger aspectos 
fundamentais 
para o relaciona-
mento interpes-
soal, tanto no 

2012 
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tro do autismo em 
relação a seus 
f ilhos. 

âmbito comunica-
tivo quanto social. 

4 Relato de Caso: Descri-
ção da Evolução da 
Comunicação Alternativa 
na Pragmática do Adulto 
Portador de Autismo 

Revista CEFAC. Descrever os 
efeitos utilização 
simultânea de dois 
métodos alternati-
vos de comunica-
ção para a amplia-
ção das habilida-
des pragmáticas 
de um adulto 
portador de autis-
mo.  

Quantitativo Os dados coleta-
dos mostraram 
que houve um 
aumento do 
número de atos 
comunicativos e 
funções comuni-
cativas e que o 
percentual do 
espaço comuni-
cativo ocupado 
pelo sujeito au-
mentou após os 
procedimentos 
realizados com o 
uso dos progra-
mas de comuni-
cação alternativa. 

2011 

5 Três Análises de Lin-
guagem no Autismo 

Revista CEFAC.  Analisar, compara-
tivamente, dados 
de linguagem 
obtidos por meio 
de protocolos, um 
da interação mãe-
criança e outro de 
atos comunicativos 
da criança entre si 
e com a análise 
dialógica da díade 
mãe-filho. 

Quantitativo Os resultados do 
protocolo de 
interação mãe-
filho demonstra-
ram frequência 
similar de catego-
rias dos compor-
tamentos das três 
mães, com ele-
vado número de 
perguntas e de 
diretividade intru-
siva. 

2011 

6 A Família com Criança 
Autista: Apoio de Enfer-
magem 

Revista Portuguesa de 
enfermagem de saúde 
mental.  

Intuito de contribuir 
para uma maior 
sensibilização dos 
profissionais de 
saúde, nomeada-
mente dos enfer-
meiros. 

Qualitativo Necessário maior 
interesse e em-
penho por parte 
dos profissionais 
de saúde, para 
com as necessi-
dades vivencia-
das por estas 
famílias.  

2011 
 

7 DificuldadesEncontradas 
pelos Profissionais da 
Saúde ao Realizar Diag-
nóstico Precoce de 
Autismo 

Revista Psicologia 
Argumento. 

Conhecer as dif i-
culdades encon-
tradas pelos pro-
f issionais da saúde 
ao realizar o diag-
nóstico precoce do 
autismo. 

Qualitativo Os resultados das 
entrevistas foram 
organizados 
conforme os 
temas a que se 
referiam e depois 
discutidos permiti-
ram muitas das 
dif iculdades 
apontadas podem 
ser enfrentadas 
por profissionais 
por meio de 
estudos aprofun-
dados e atualiza-
dos constantes, 
conhecer melhor 
o paciente e sua 
família além de 
práticas interdis-
ciplinares. 

2014 

8 Tipo de Ecolalia em 
Crianças com Transtor-
no do Espectro Autista 

Revista CEFAC.  Verif icação do tipo 
de ecolalia e das 
habilidades comu-
nicativas em sete 
meninos com TEA, 
com idades entre 
quatro e sete anos, 
que fazem uso da 
comunicação oral. 

Qualitativo Das sete crianças 
do estudo seis 
apresentaram 
ecolalia imediata 
e uma tardia; a 
criança que utili-
zou ecolalia tardia 
apresentou me-
nor pontuação no 
protocolo de 
observação com-
portamental, 
porém para os 
demais sujeitos 

2015  
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não houve rela-
ção direta entre o 
tipo e número de 
ecolalia com a 
pontuação. 

9 Associação entre Sinais 
Precoces de Autismo, 
Atenção Compartilhada 
e Atrasos no Desenvol-
vimento Infantil 

Revista Psic. Teor. E 
Pesq., Brasília.  

Buscar associa-
ções entre: sinais 
precoces do TEA, 
falhas na atenção 
compartilhada-AC 
e atrasos de de-
senvolvimento. 

Quantitativo Identif icou-se que 
28,3% de atrasos 
no desenvolvi-
mento neuropsi-
comotor cinco 
crianças apresen-
taram sinais 
precoces dos 
TEA; todas falha-
ram nas provas 
de AC (PICS). 
Nas crianças que 
apresentaram 
sinais indicativos 
de TEA, os défi-
cits mais comuns 
foram relaciona-
dos à atenção 
compartilhada 
área que deve ser 
privilegiada em 
avaliações preco-
ces. 

2015 

10 
 
 

Protocolo de Avaliação 
de Crianças com Autis-
mo: Evidências de Vali-
dade de Critério 

Revista Psic.: Teoriae 
Pesquisa. 

Verif icar evidên-
cias de validade de 
critério, prelimina-
res, do protocolo 
de Avaliação para 
crianças com 
suspeita de trans-
tornos do Espectro 
do Autismo (PRO-
TEA). 

Quantitativo Os intens. PRO-
TEA foram exa-
minados por dois 
observadores 
independentes, 
cegos ao diag-
nóstico das crian-
ças. A f idedigni-
dade entre os 
avaliadores foi 
examinada por 
meio do coefici-
ente Kappa. 

2015 

11 Autismo e Família: Revi-
são Bibliográfica em 
Bases de Dados Nacio-
nais 

Revista Psicopedago-
gia. 

Revisar a literatura 
relacionada ao 
autismo e família 
em duas bases de 
dados nacionais 
(banco de teses e 
dissertações da 
capes e Scientif ic 
Eletronic Library 
Online), sem deli-
mitação de período 
específ ico, bem 
como identif icar as 
principais temáti-
cas focadas. 

Quantitativo Foram agrupados 
em sete categori-
as. As qualidades 
de vida e rela-
ções familiares 
concentraram a 
maioria das publi-
cações no banco 
de teses e Disser-
tações da Capes. 
Já Scientif ic 
Eletronic Library, 
a maioria refere-
se as relações 
familiares e revi-
são bibliográfica. 
Identif icou-se que 
nenhuma das 
teses ou disserta-
ções foi publicada 
em formato de 
artigo científ ico, 
prejudicando a 
divulgação das 
pesquisas na 
área. 

2014 

12 A Intervenção Musical 
como Estratégia de 
Cuidado de Enfermagem 
a Crianças com Trans-
torno do Espectro do 
Autismo em um Centro 
de Atenção Psicossocial 

Revista Texto Contexto 
Enfermagem 

Relatar a experi-
ência da aplicação 
da música como 
tecnologia de 
cuidado a estas 
crianças em um 
centro de Atenção 
Psicossocial Infan-
to-juvenil. 

Qualitativo Aintervenção 
musical favoreceu 
e orientou novas 
experiências 
lúdicas, sensori-
ais, motoras, de 
linguagem e de 
interação de 
crianças com 
transtorno do 
espectro do 

2016 

Simpósio de TCC e Seminário de IC , 2016 / 2º                                                                                                    1783 



 

autismo, sendo 
possível abarcar 
a tríade de altera-
ções- interação, 
comunicação e 
comportamento 
de forma lúdica e 
musical. 

 
RESULTADO  

 
Ao analisar os artigos publicados entre 

2011 e 2016, verificou-se que cinco são de natu-
reza quantitativa e sete de natureza qualitativa,  
os periódicos representam30% da revista Cefac; 
20% da revista Social Brasil Fonoaudióloga; 20% 
da revista Psico.Teor e Pesquisa e, também, 
20% da revista Psicopedagogia. Restaram, ape-
nas, 10% para a revista Texto Contexto Enfer-
magem e Revista Portuguesa de Enfermagem de 
Saúde Mental,que estão ligados ao tema propos-
to.Vale ressaltar que há poucos artigos voltados 
para aassistência de enfermagem e que a maio-
ria dos artigos relata a doença em si e suas ca-
racterísticas.  

Percebe-se, nessa revisão integrativa,  
que, segundo três artigos de2011,há uma dificul-
dade muito grande na comunicação devidoà 
linguagem, mas que há meios que se utiliza para 
melhor interpretar as pessoas que sofrem com 
distúrbio de linguagem; e um único artigo, neste 
mesmo periódico,abordao assunto no que tange 
à questãodo apoio, ou seja, a assistência de 
enfermagem à pessoa portadora de autismo. O 
artigo relata que há negligência e desvalorização 
das queixaspela falta de conhecimento sobre o 
autismo.Segundo a opinião da família/mãe, é 
necessário maior interesse e empenho por parte 
dos profissionais de saúde para com as necessi-
dades vivenciadas por estas famílias.  

O papel do enfermeiro poderá ser relevan-
te para estas famílias, podendo servir como pon-
te para uma comunicação efetiva entre a equipe 
médica e a família, que nunca deverá ser rene-
gada (NOGUEIRA; RIO, 2011). Em relação aos 
artigosde 2012,de acordo com elesfoielaborado 
um questionário para o levantamento de dificul-
dades comunicativas percebidas por pais e/ou 
cuidadores de crianças do espectro do autismo 
em relação a seus filhos A principal preocupação 
foi a identificação das percepções paternas a 
respeito da qualidade de sua comunicação com 
seus filhos.  

Entre os artigos publicados em 2014,dois 
abordam assuntos diferentes em relação ao ou-
tro.O artigo número 1, de natureza qualitati-
va,não pôde ser incluído diretamente por não se 
enquadrar no assunto em questão por estar vol-
tado para crenças e sentimentos das mães em 
relação a ter um filho autista e não especifica-
mente à pessoa com transtorno autista. Já artigo 
7 relata que foi feita uma pesquisa com os pro-
fissionais da área da saúde, responsáveis pelo 
diagnóstico de autismo ou que participam dele.  

Foi desenvolvido um questionário de maneira a 
abranger aspectos fundamentais para o relacio-
namento interpessoal, tanto no âmbito comunica-
tivo quanto no social.Os questionários foram 
elaborados com indicadores que apontam as 
principais dificuldades encontradas por estes 
profissionais ao realizar o diagnóstico precoce de 
autismo. O de número 11 é de natureza quantita-
tiva eabrange várias categorias, como interven-
ções com crianças autistas e suas famílias, qua-
lidade de vida de mães, irmãos, familiares e au-
tistas, etc. 

Sobre os artigos publicadosem 2015,dois são 
de natureza quantitativa e um de natureza quali-
tativa.Ao analisar estes artigos, dois estão dire-
cionadospara Transtorno do Espectro Autista 
(TEA).Nas análises que foram feitas nos dois  
artigos,observou-se que foram elaborados, atra-
vés de protocolos de avaliação, instrumentos de 
rastreamento e questionários são utilizados para 
avaliação de comportamentos, linguagem verbal,  
desenvolvimentos psicossocial na infância,entre 
outros.  

E, por fim,o artigo número 12, de2016,é relato 
de experiência de um projeto de intervenção na 
prática profissional desenvolvido pelo CAPS com 
especialização em linhas de cuidado em enfer-
magem. A estratégia utilizada foi a aplicação da 
intervenção musical como tecnologia do cuidado 
de enfermagem (FRANZOIet al,2016).  

A tabela apresentada neste estudo avalia os 
principais dados encontrados nos artigos anali-
sados referente a titulo, periódicos, objetivo,  
natureza do estudo, resultados eano de publica-
ção. As análises dos artigos possibilitou o levan-
tamento de informações relevantes, comoTrans-
torno do Espectro Autista, assistência de enfer-
magem e fatores psicossociais. 

 
DISCUSSÃO 
 
Transtornodo Espectro Autista 

 
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é ca-

racterizado por comprometimentos no desenvol-
vimento sociocomunicativo além de presença de 
comportamentosrepetitivos e estereotipados 
(Associação PsiquiátricaAmericana [APA], 
2013).Calcula-se que uma em cada 88 crianças 
apresenta TEA, com uma proporção de três a 
quatro meninos para cada menina, sendo que 
mais de dois terços dessas crianças apresentam 
déficit cognitivo/retardo mental associado. A 
etiologia da doença é complexa, heterogênea e 
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multifatorial, de tal forma que não há uma única 
causa específica (FRANZOI,2016).  

O TEA apresenta padrões restritos e repe-
titivos de comportamentos, interesses ou ativida-
des, com sintomas precoces no período do de-
senvolvimento, causando prejuízos no funciona-
mento social da vida do indivíduo.Além dos prin-
cipais sintomas estaremfrequentemente relacio-
nados ao atraso de linguagem, compreensão 
pobre do discurso, fala ecolálica, uso de lingua-
gem literal e unilateral e pouca ou nenhuma ini-
ciativa social. Esses sintomas estão presentes  
desde o início da infância, acarretando limitações 
e prejuízos na vida diária (MERGL, AZONI 
2015).  

Ainda comrelação à idade de diagnósti-
co,Mergl eAzoni(2015)relatam que,há algum 
tempo,as crianças eram diagnosticadas na faixa 
etária de três a quatro anos.Porém,várias pes-
quisas recentes indicam que o estudo acerca das 
características e comportamentos de crianças 
com TEA ainda bebês mostra que hásinais de 
reconhecimento de desenvolvimento atípico e,  
assim, é cada vez mais comum o diagnóstico 
precoce. A identificação de TEA nos primeiros  
dois anos de vida continua representando um 
desafio para as equipes de saúde em todo o 
mundo, incluindo as brasileiras (BRENTANIet al., 
2013).  

Na área sociacomunicativa,o comprome-
timento na habilidade de atenção compartilhada 
(AC) tem sido um sinal importante para o diag-
nóstico do transtorno do autismo(CHARMAN, 
2003; DAWSONet al., 2004; DELINICOLAS e-
YOUNG, 2007). De acordo com Hameret al 
(2014), a percepçãodos pais contribui para o 
diagnóstico, para isso são importantes processos 
terapêuticos, treinamentos para os pais, orienta-
ções para as mães de linguagem e comunicação 
e ter um atendimento domiciliar.  

Segundo Rodrigues e Perissinoto (2011),  
o transtorno na comunicação é muito grave, po-
dendo afetar as habilidades verbais e as habili-
dades não-verbais, havendo atraso ou falta total 
de linguagem expressiva e, nos sujeitos que 
chegam a falar, um acentuado prejuízo em iniciar 
ou manter diálogo pode ser observado; uso este-
reotipado ou repetitivo da linguagem e linguagem 
idiossincrática podem existir. O estado de lin-
guagem receptiva poderá ser abaixo do padrão 
de linguagem expressiva, e muitas crianças por-
tadoras do espectro autista mostramincapacida-
de de entender perguntas, orientações ou piadas 
simples, evidenciando a inabilidade na compre-
ensão da linguagem. 

Segundo Moro e Sousa (2011), os autores 
relataram que,nas filmagens e entrevistas nos 
estudos de caso, foi observada a interação dialó-
gica com a mãe, e pôde-se observar o compor-
tamento das crianças e de suas mães através da 
exposição a brinquedos compat íveis com a faixa 
etária de desenvolvimento do sujeito.Os aspec-

tos observados nos casos, de modo geral, evi-
denciaram situações semelhantes de diretividade 
e dificuldade materna no brincar com seus filhos  
durante as interações. A insegurança e o desejo 
de ver situações aparentemente simples sendo 
realizadas pelos filhos mereceram pouco aten-
ção dessas mães, que preferiam situações pe-
dagógicas ao brincar livre.  

Moro e Souza (2011)ressaltaram, ainda,  
que todas as crianças “pediam”, cada uma em 
sua singularidade, a participação da mãe de 
forma livre, sem questionamento, sem o peso 
“daquele” olhar. E que os indivíduos se recusa-
vam a atividades exercidas pelas mães, quase 
sempre pela intensificação de alguma caracterís-
tica comunicativa dessas crianças, como a emis-
são de jargões, ecolalias, mímica facial, balan-
ceio ou birras. Mesmo assim, a tentativa de ver o 
filho realizando o que propunham, ou ensinavam, 
determinou a não compreensão das mães acer-
ca das tentativas de comunicação efetivadas 
pelos filhos. 

Os resultados mostraramque as mães com 
criança do espectro autista podem ser afetadas 
por perfil que desajusta suas crianças, causando 
diretivas no estilo da interação e tendo controle 
sobre a atividade da criança, ou pode ser o con-
trário, retirando-se da interação, o que faz com 
que o controle passe o ser o inverso no desejo 
materno que parece ser ensinar seu filho. (MO-
RO, SOUZA 2011).  

Ainda sobre as análises dos artigos, os au-
tores observaram que, em crianças com autismo,  
o maior número de atos comunicativos por minu-
to está relacionado ao aumento no uso de comu-
nicação oral (verbalizações e vocalizações).  
Contudo, a maior parte dos atos comunicativos  
expressos por um autista é por meio gestual, de 
acordo compesquisajárealizada, uma vez que o 
indivíduo em estudo realizou todos os atos co-
municativos através de gestos e, em apenas um, 
utilizou vocalização concomitante ao ges-
to(FERRREIRA,TEXEIRA e BRITO,2011).  

De acordo com Balestro e Fernandes 
(2012), durante a realização deseus estudos foi 
elaborado um questionário para o levantamento 
de dificuldades comunicativas percebidas por 
pais e/ou cuidadores de crianças do espectro do 
autismo em relação a seus filhos,como forma de 
verificar a aplicabilidade do questionário constru-
ído e sua utilidade na identificação de dificulda-
des específicas de pais de indivíduos do espec-
tro dos autismos. Foi perguntado, especificamen-
te, sobre as habilidades funcionais da comunica-
ção da criança e a possível presença de um 
atraso de fala ou de linguagem ea impressão dos 
pais e/ou cuidadores sobre eles próprios em 
relação a seus filhos. Segundo eles, alguns es-
tudos ressaltam que, para obter a melhor com-
preensão da visão paterna a respeito do proces-
so comunicativo, é necessário que haja valoriza-
ção do papel dos pais e/ou cuidadores como 
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parceiros, uma vez que se relacionam com seus 
filhos de acordo com suas crenças e valores, que 
são a base da atribuição de significados à ação 
de terceiros. 

Ainda segundo Balestro e Fernandes 
(2012), o estudo mostrou avanço em relação aos 
instrumentos nos quais as propostas de inter-
venção e as orientações aos pais e/ou cuidado-
res vêm sendo fundamentadas, na recorrência 
de sintomas dos distúrbios do espectro do autis-
mo. 
 
Assistência de enfermagem  
 

Os dados obtidossobre o tema em questão 
demostraramque existe conhecimento adequado 
que ajuda os profissionais para melhor compres-
são do autismo como fatores psicossocial, a 
compreensão da linguagem verbal e não ver-
bal,Transtorno do Espectro Autista, entre outros. 
SegundoNogueira et al (2011), há pouca infor-
mação quanto a dar assistência de enfermagem 
aos portadores de autismo eaos familiares. Des-
tacam, também, que a enfermagem tem um pa-
pel importante nas intervenções, porém é neces-
sário ter responsabilidades para avaliar diagnós-
tico precoce de autismo, de maneiraa diminuir os  
sofrimentos da pessoa portadora de autismoe os 
seusfamiliares. 

O autismo conta, hoje, com instrumentos para 
diagnóstico, e a maior parte deles avalia a inte-
ração social, a comunicação e os padrões restri-
tos e repetitivos de comportamento, interesses e 
atividades. Portanto, ainda existe a necessidade 
de critérios diagnósticos mais precisos e apropri-
ados para que seja possível uma intervenção 
precoce e individualizada. Estudos em evidên-
ciasestão sendo realizados neste sentido e ob-
serva-se que as dificuldades de comunicação 
podem ser elementos importantes para o diag-
nóstico precoce (FERREIRA et al, 2011).  
É importante salientar esses instrumentos de 
rastreamento/ triagem que podem ser aplicados 
por profissionais de diversas áreas, para ser o 
mais abrangente possível. Instrumentos de ras-
treamento são aqueles que, em linhas gerais, 
detectam sintomas relativos ao espectro, mas 
não “fecham” diagnósticos. (MINISTERIO DA 
SAUDE, 2013).  

 
Segundo Jendreieck (2014),os profissionais  

citaram em estudo que, no processo de diagnós-
tico de autismo, utilizam a observação, a entre-
vista com os pais, a anamnese, a exclusão de 
outras doenças e os exames. De acordo com 
esses profissionais, o diagnóstico de autismo é 
um diagnóstico clínico, ou seja, depende da ob-
servação do comportamento da criança e de 
ouvir as queixas da família. É partindo dessa 
observação e dos relatos dos pais que se faz a 
anamnese.  

Ainda segundo Jendreieck (2014), “há suges-
tões para superar as dificuldades de diagnósti-
co”. Os profissionais mostram a importância de 
estudar mais sobre o autismo, procurar apressar 
os exames, solicitar aos pais que retornem bre-
vemente para a próxima consulta, e fazer com 
que essas consultas sejam mais prolongadas, 
proporcionando observação mais cuidadosa e 
mais oportunidades para conhecer melhor a 
família e o paciente, fazer supervisão com profis-
sionais mais experientes e fazer um trabalho 
interdisciplinar.  

Segundo Saulnier, Quiembach e 
Klin(2011), de um modo geral, as avaliações 
regulares na infância devem ser compreensivas, 
incluindo medidas de atrasos nos diferentes ní-
veis de funcionamento, como em domínios da 
comunicação, motricidade, cognição, sociabilida-
de, funcionamento adaptativo, comportamental,  
sempre considerando os componentes genéti-
cos, assim como história familiar e social da cri-
ança.  

São muitas as dificuldades, alterações e 
necessidades que podem ser sentidas pela famí-
lia, que tem, no seu convívio, crianças com au-
tismo e estas conduzem a um conjunto de vivên-
cias que irão afetar a família em geral, tanto posi-
tiva como negativamente (NOGUEIRAet al 2011) 

Verificou-se, através das análises obti-
das,que existem vários sentimentos deansieda-
de, preocupaçõeserevolta, pelo fato de pouco 
apoio e a desvalorização das queixas. Segundo 
Pereira (2005), a revolta dos sentimentos é exis-
tente em várias famílias, destacam-sea desilu-
são, a raiva, a angústia, o protesto, a negação e 
a depressão.  

De acordo comTelmo (2005), o autismo, 
por ser uma patologia crônica do desenvolvimen-
to, faz com que a pessoa autista, juntamente 
com seus familiares,necessitem de grande aten-
ção,ou seja, assistência necessária dos profis-
sionais de saúde. A falta de informação sobre a 
doença pelos profissionais de saúde foi uma das 
dificuldades manifestadas pelas famílias, segun-
doanálisesdos artigos (FRANZOI et al 2011).  

Ainda conforme Telmo (2005), as dificul-
dades para examinar a criança podem ser elimi-
nadas demaneiras criativas. Ressalta,também, 
que só se deve realizar os exames e consultas  
necessárias sem exagero e sem cair na omissão.  
Em relação à família, considera-se necessário 
um bom acompanhamento psicológico.  

Com relação ao tratamento de pessoas 
autistas, os profissionais devem estar prepara-
dos com conhecimento e estratégias, que contri-
buem melhor para uma melhor assistência em 
compreensão e diagnóstico. De modo espec ífico,  
no caso de crianças com sinais sugestivos de 
Transtornos do Espectro do Autismo (TEA), e-
quipes de saúde devem estar preparadas para 
verificar criteriosamente a linha de base de habi-
lidades da criança, incluindo os perfis de desen-
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volvimento, cognição, comunicação, sensoriali-
dade, motricidade e comportamento (MINISTÉ-
RIO DA SAÚDE, 2012; SAULNIERet al., 2011).  

De acordo com relatos de familiares refe-
rentes ao aos artigos em analises o nível de 
apoio dos profissionais de saúde, o mesmo se 
passou, existindo uma maior ênfase em relação 
à enfermagem. Nesta área sanitária, nunca hou-
ve um envolvimento ativo, no que diz respeito ao 
autismo e às consultas. (FRANZOI et al 2011).  

Segundo o Ministério da Saúde (2013) o 
profissional deverá ter uma postura ética e hu-
mana, além de ser claro conciso e disponível a 
perguntas dos familiares,é importante esclarecer 
que os cuidados serão compartilhados entre o 
profissional e a equipe responsável pelo trata-
mento com a família. É importante fazê-lo notar 
que não vai está sozinha durante o processo e 
que sua autonomia será respeitada na tomada 
de decisões.  

Há váriosmeios de cuidados que podem 
ser adotadas no tratamento de crianças com 
TEA. A ressaltar,o tratamento medicamentoso,  
tecnologias de abordagem comportamental como 
o tratamento de (TEAC-
CH)TreatmentandEducationofAutisticandRelated 
Communication HandicappedChildren, métodos 
de comunicação suplementar e alternativa, tra-
tamento clínico embasado na psicanálise ou 
análise do comportamento, e recursos terapêuti-
cos complementares emusicoterapia. (FRANZOI 
et al, 2016). 

De acordo Jendreieck (2014), “instrumen-
tos que podem auxiliar o diagnóstico de autismo” 
foram citados pelos profissionais entrevistados: 
jogos e brincadeiras, questionários e instrumen-
tos de observação. Os entrevistados enfatizaram 
a importância de observar a criança enquanto 
elas brincam.Elesafirmaram ter brinquedos e 
jogos simples que são oferecidos à criança para 
que eles possam observar como ela reage quan-
do é chamada para brincar e de que forma ela 
brinca; assim, esses profissionais podem verifi-
car a presença.  

Nos estudos dos artigos, os autores ainda 
citaram que houve discrepâncias entre dados 
suspeitos de TEA, com uso de instrumentos de 
rastreamento como o M-CHAT e dados confir-
mados de TEA, de acordo com instrumentos 
diagnóstico, mostrando que o M-CHAT tem uma 
alta sensibilidade, mas baixa especificidade para 
o transtorno.Com isso, há necessidade de uma 
equipe de saúde capacitada para verificar criteri-
osamente e, mediante instrumentos de avaliação 
diagnóstica, perfis de desenvolvimento, cogni-
ção, fala, linguagem, comunicação, sensorialida-
de, motricidade e comportamento da criança com 
suspeita de TEA (BRENTANIet al., 2013; MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE, 2012).  

Segundo citações deFranzoiet al (2016),  
apesar do potencial da música como recurso 
terapêutico na assistência de enfermagem a 

crianças com autismo, em determinadas situa-
ções, dependendo das condições em que é utili-
zada/aplicada, pode apresentar-se como ele-
mento iatrogênico.Na observação do estudo,  
algumas crianças tapavam os ouvidos com as 
mãos e faziam expressões faciais de desconforto 
ao sentiram incomodadas com os sons e vibra-
ções. Ressaltam que é essencial que o enfermei-
ro esteja habilitado para utilizar a intervenção 
musical e garantir um cuidado lúdico e, ao mes-
mo tempo, seguro. Assim como também o pro-
fissional de enfermagem qualifique- se por meio 
da busca de conhecimentos sobre aspectos mu-
sicais, como timbre, altura tonal, intensidade,  
métrica e outras técnicas, e, principalmente,  
sobre as características da criança atendida.  

No que se refereao uso da música por en-
fermeiros, o Conselho Regional de Enfermagem 
do Estado de São Paulo (COREn-SP) dispôs,no 
parecer nº 025/2010 sobre a competência do 
enfermeiro para a utilização da música no cuida-
do aos pacientes. Através do parecer, são abor-
dados os dois conceitos de música como recurso 
terapêutico, a musicoterapia em medicina e a 
música em medicina, sendo essa apresentada,  
no contexto da enfermagem, como uma inter-
venção a ser utilizada.  

 
[...] de maneira criteriosa, enquanto recurso 
complementar no cuidado ao ser humano, visan-
do a restauração do equilíbrio possível, do bem-
estar e, em muitos casos, a ampliação da cons-
ciência individual no processo saúde-doença.  
(COREN-SP; 2010).  

 
Ainda segundo o COREN-SP (2010), é 

vantajoso o uso da música como recurso tera-
pêutico por enfermeiros.Contudo, é necessário 
ter conhecimentoadequado e rigoroso dessa 
terapia e analisar as responsabilidades e deve-
res do Código de Ética dos Profissionais de En-
fermagem para um cuidado de enfermagem de 
qualidade e seguro.  

A intervenção musical voltada a crianças 
com TEA atenta para diferentes atividades musi-
cais terapêuticas, quanto ao canto, a improvisa-
ção e recreação musical, movimentos corporais  
com a música e a dança, a audição musical, uso 
de vídeos musicais, elaboração de histórias mu-
sicadas/cantadas, além da utilização de instru-
mentos musicais tanto pelo terapeuta como pela 
criança. Há indiciode que a intervenção musical 
contribui para romper padrões de isolamento,  
favorecer a comunicação verbal e não verbal,  
reduzindoos comportamentos estereotipados, 
estimulando a autoexpressão e a manifestação 
da subjetividade de crianças com TEA, incitando,  
assim, o desenvolvimento e a experimentação de 
novos modos de brincar (FRANZOI et al 2016).  

Alguns dados da literatura sugerem não 
desconsiderar o efeito iatrogênico da intervenção 
musical, pois, além dos benefícios, a música, 
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dependendo das condições em que éa aplicada,  
propicia sobrecarga no sistema nervoso de al-
gumas crianças autistas, que podem apresentar 
percepções auditivas diferentes dos indivíduos 
neurot ípicos aumentando as reações de autoes-
timulação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). Não 
existe uma única abordagem a ser privilegiada 
no atendimento de pessoas com Transtorno do 
Espectro do Autismo. Recomenda-se que a es-
colha entre as diversas abordagens existentes 
considere sua efetividade e segurança e seja 
tomada de acordo com a singularidade. (MINIS-
TÉRIO DA SAÚDE 2015).  

Ainda segundo Franzoiet al (2016), é im-
portante que os profissionais de enfermagem 
busquem  conhecimentos específicos sobre mé-
todos e estratégias do uso da música terapêutica 
em saúde mental com o objetivo de ampliar a 
sua utilização no cuidado às crianças. Para isso, 
são necessários novos estudos e investigações 
que contribuam para o desenvolvimento e ampli-
ação da utilização da música como recurso tera-
pêutico no cuidado em enfermagem e saúde.  
Mesmo que a intervenção musical seja utilizada 
desde o século XIX no cuidado de enfermagem, 
a literatura ainda precisa de estudos que investi-
guem a efetividade desse recurso para, as-
sim,fundamentar o uso dessa intervenção como 
uma prática baseada em evidências. 

 
Fatores Psicossociais 

 
Muitas as dificuldades dos pais estão em 

lidar com o filho autista, e as maiores delas são o 
comprometimento e a comunicação, e, também, 
a dificuldade de lidar com o enfrentamento da 
doença,a busca da clareza e do entendimento 
dos paisem conhecer mais sobre o desenvolvi-
mento de seu filho e adaptação. O metamodelo 
de Bradford (ver SCHMIDT; BOSA, 2003, para 
uma revisão) contempla as diversas variáveis  
que podem estar envolvidas no processo de 
adaptação da família frente a uma condição crô-
nica, com foco para a adaptação materna.  

É muito importante o acompanhamento da 
criança desde o seu nascimento e observar di-
versos fatores quepodem vir a ocorrer no seu 
desenvolvimento nos aspectos de psicomotrici-
dade, principalmente na linguagem, comunica-
ção, cognição e funcionamento socioadaptati-
vo. Isso contribui para se detectar tendências no 
desenvolvimento da criançaque podem se mani-
festar com o tempo.A monitoração é essencial 
para o tratamento preventivo desde o começo.  
Esse monitoramento é essencial, pois podem, 
graças a ele, ser conduzidas estimulações pre-
coces para a promoção de um desenvolvimento 
típico, detecção de fatores de risco para proble-
mas de desenvolvimento, assim como identifica-
ção de transtornos do neurodesenvolvimento 
para iniciar as respectivas intervenções precoces 
(CENTER FOR DISEASECONTROL AND PRE-

VENTION, 2014; ZEPPONE, VOLPONeDEL 
CIAMPO, 2012).  

As incapacidades sociais e de comunica-
ção da criança pertencem ao espectro aut ístico, 
podendo ser explicadas pela ausência e/ou difi-
culdade em compreender e atribuir intencionali-
dade, desejos, sentimentos aos outros; capaci-
dade essa, inata, denominada de Teoria da Men-
te(RODRIGUES,PERISSONOTO, 2011).É es-
sencial o envolvimento dos pais com seus filhos  
autistas no seu desenvolvimento e em ter um 
melhorrelacionamento entre eles, e identificar as  
relações sociais, comportamentais e comunicati-
vas e satisfatórias (BALESTRO, FERNA-
NES2012). 

Nas análises de um dos artigos, segundo 
Bosa (2015),foi identificado que o impacto do 
diagnóstico em uma das mães parece ter sido 
marcado por dúvidas e incertezas, as quais se 
intensificaram em decorrência da pouca informa-
ção materna sobre o transtorno. Apesar disso, a 
mãe revela determinação nos cuidados do filho,  
como busca por fontes de informação para a 
melhor compreensão do TEA. Embora ela revele 
culpa e tristeza, percebe uma ampla rede de 
apoio social e conjugal (esse último reportado 
pela mãe, na entrevista de anamnese), cujo sen-
timento de amparo parece auxiliá-la. Isso parece 
incidir no bem-estar materno, além de auxiliá-la a 
lidar com as adversidades de seu contexto fami-
liar (BENSONeKERSH, 2011; EKASet al., 2010; 
SEMENSATO et al., 2010).  

Ainda segundoBalestro e Fernandes 
(2012),a comunicação de pessoas com espectro 
do autismo é prejudicada pela ausência de fala 
em crianças com mais de três anos, e pode a-
presentar ecolalia, palavras descontextualizadas, 
inversão pronominal e ausência facial e da fa-
la.Os pais logo percebem isso, que é a maior 
preocupação com essas crianças. Estudos apon-
tam que tanto a comunicação como a linguagem 
são relatadas pela família, o que contribui muito 
como materialpara análise da comunicação fun-
cional, que ajuda muito e facilita no diagnóstico 
(FERREIRA et al, 2011).  

Segundo Ferreira et al. (2011), pessoas 
com autismo devido a um déficit na comunicação 
precisam da utilização de Comunicação Alterna-
tiva ou Suplementar (CAS). Às vezes, quando a 
fala é muito ecolálica, a CAS ajuda na comunica-
ção, usando recursos como símbolos, recursos, 
estratégias e técnicas.Isso serve como apoio 
apenas para ajudar na complementação da co-
municação oral.Segundo afirmação deMer-
gl,Azoni (2015),a ecolalia em crianças com TE-
A,é caracterizada como distúrbio de linguagem 
como repetição da fala e é normalmente distin-
guida em duas categorias, como imediata ou 
tardia, por pouco tempo e após maior tem-
po,característica bem prolongada da falada cri-
ança vem a diminuição ou se ausentar-se de 
acordo com o desenvolvimento da fala, que po-
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dem avaliar competências linguísticas e a forma-
ção de habilidadesde comunicação que se de-
senvolvem a habilidade social do indivíduo, é 
essencial rever que a ecolalia na maioria das 
vezes é um processo normal de linguagem que 
se diferencia da patológica que écontínua e per-
sistente(RODRIGUES,PERSSINOTO,2011).  

Meimes,Saldanha e Bosa (2015), citaram, 
em seus estudos, alguns autores que t rabalha-
ram com linhas de investigações e objetivaram 
revisar a literatura a respeito das crenças dos 
pais com filho com TEA, dos fatores etiológicos e 
das expectativas em relação ao desenvolvimento 
dos filhos. Os autores assumiram que as crenças 
são baseadas nos valores culturais, nas experi-
ências pessoais, bem como em aspectos como 
educação, atitudes, família, amigos e comunida-
de. Como resultado, foi destacado que em rela-
ção à etiologia do autismo, a crença mais proe-
minente foi a sua origem genética ou hereditária.  
E que houve identificação que a trajetória diag-
nóstica do filho influencia a at ribuição parental às  
causas do transtorno: pais que observaram sin-
tomas nos filhos desde o nascimento atribuíram 
as causas a fatores genéticos mais frequente-
mente do que pais cujos filhos apresentaram 
quadro de regressão das habilidades previamen-
te adquiridas. Esses, por sua vez, associaram, 
com mais frequência, o TEA a fatores como va-
cinação e ambientes tóxicos. Fatores de risco 
pré-natal também foram analisados em muitos 
estudos, incluindo idade da mãe, uso de cigarro 
e drogas, medicações, vacinação e doenças 
maternas. As autoras ainda ressaltam que, em-
bora tenha havido uma melhora nos serviços de 
saúde para crianças com autismo, a revisão 
sugere que o otimismo dos pais sobre o futuro 
dos seus filhos continua a ser um desafio. 

De acordo com estudos de autores citados 
nos artigos de Meimes,Saldanha e Bosa (2015),  
eles, em seu estudo de caráter longitudinal, ana-
lisaram o impacto da qualidade conjugal em três  
indicadores de ajustamento psicológico de mães 
de crianças com TEA: humor deprimido, eficácia 
parental e o bem-estar subjetivo. As análises dos 
resultados destacaram que a qualidade conjugal 
foi um preditor significativo de ajustamento psico-
lógico materno. Mais especificamente, essa vari-
ável não se correlacionou com a depressão ma-
terna e predisse maiores níveis de eficácia pa-
rental e de bem-estar materno. Foram analisa-
dos, ainda, fatores protetivos para a saúde men-
tal materna e, consequentemente, para o impac-
to do diagnóstico de TEA nas mães: o apoio 
social e conjugal, a capacidade de observar as-
pectos positivos nas habilidades infantis, impacto 
do diagnóstico na vida social materna, possivel-
mente minimizado pela vida profissional ativa de 
algumas das mães do estudo.  

 
Conclusão  

 

Este estudo mostrou a existência de mui-
tas dificuldades dos pais e da família quando 
percebem comportamentos diferentes em seus 
filhos,na interaçãosocial, na comunicação, no 
desenvolvimento da linguagem e em relação ao 
diagnóstico do filho autista e a importância des-
ses pais em reconhecer os sintomas dos filhos  
logo nos primeiros anos de vida para,assim, 
buscarum tratamentoadequado.O autista não é 
um indivíduo portador de uma doença que limita 
a capacidade de interagir socialmente, mas, sim, 
alguém que vive em seu próprio “mundo”. Por-
tanto, compreendemos a realidade dos pais de 
uma criança que não atende às exigências soci-
ais e vive em um “mundo próprio”. Diante disso, 
estes pais tornam-se dependentes de conviver 
com a doença de seu filho, estabelecendo, as-
sim, uma desestrutura na família.Observou-se,  
ainda, a existência dedificuldades dos pais e da 
família devido à profunda carência em orienta-
ções sobre como lidar com seus filhos autistas. 

Analisou-se, ainda, que há poucas publi-
cações sobre o assunto e o pouco conhecimento 
dos profissionais de saúde em diagnosticar o 
autismo. Para isso, há uma grande necessidade 
de novos estudos e investigações que contribu-
am no desenvolvimento e ampliação do olhar 
clínico da assistência de enfermagem a esses 
pacientes. É importante, durante uma consulta 
de enfermagem, acompanhar o crescimento e o 
desenvolvimento da criança, levando em consi-
deração as queixas dos pais, ter um olhar clínico 
e saber orientar a família de forma aencaminhar 
a criança a um profissional especializado que 
possa comprovar um diagnóstico precoce. Com 
o diagnóstico correto e um tratamento adequado 
e aajuda de uma equipe multiprofissional, o paci-
ente poderá ter melhor qualidade de vida e uma 
recuperação considerável, dependendo do grau 
da doença. O papel dos profissionais para as 
famílias e para o portador de autismo é funda-
mental não só para dar o diagnóstico mas como 
para dar uma assistência digna e necessária 
quanto a ter uma qualidade de vida melhor dian-
te dos transtornos e das dificuldades emocionais  
vividas pelas famílias.  

Sempre estar atento aos sinais e sintomas 
do autismo e sabendo diferenciar as demais  
síndromes, proporcionando boa assistência de 
enfermagem à criança e a seus pais, encorajan-
do, transmitindo segurança e tranquilidade a 
todos. Incentivar os pais no tratamento de seus 
filhos e orientá-los a se unirema grupos de pais  
que estão passando por situações parecidas, 
para juntos compartilharem experiências vivenci-
adas. A criação de vínculo entre o profissional,a 
criança e as famílias é fundamental. Com isso, 
tanto o paciente quanto os pais se sentirão segu-
ros e poderão ajudar no tratamento. Criar ativi-
dades de interação entre toda a família, como 
brincadeiras e danças ajudará na interação soci-
al. Para isso, há grande necessidade de novos 
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estudos e investigações para que contribuam no 
desenvolvimento e ampliação de um olhar cl ínico 
da assistência de enfermagem e dos demais  
profissionais. 
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