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TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA) 
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RESUMO:  

As desordens do espectro autista são descritas por déficits persistentes 

na interação e comunicação social, além de um padrão restrito, repetitivo e 

estereotipado de comportamentos, interesses e atividades. Esse trabalho tem 

por objetivo compreender e descrever o Transtorno de Espectro Autista em seus 

diferentes níveis, identificando a relevância do diagnóstico prévio e o tratamento 

adequado. O presente estudo fundamentou-se em uma pesquisa de revisão 

integrativa de cunho qualitativa descritiva e uma visita ao Lar Escola Mãe do 

Divino Amor. Analisamos que o processo diagnóstico deve considerar todos os 

ciclos de vida da pessoa com TEA, atentando-se para determinados marcos de 

seu desenvolvimento. A pessoa com autismo pode apresentar uma disfunção ou 

um grupo de sintomas em “grau” maior ou menor. O déficit na comunicação é 

um dos três pilares que definem o TEA. Conclui-se que a identificação precoce 

dos sinais é de extrema relevância para o reconhecimento do transtorno, visando 

o desenvolvimento da pessoa e a elaboração de um PTS (Plano Terapêutico 

Singular). O enfermeiro pode contribuir de várias formas, como na avaliação, 

integração e orientação a pessoa autista e seus familiares. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho visa compreender o diagnóstico e tratamento das 

pessoas com Autismo ou Transtorno de Espectro Autista (TEA), bem como sua 

inclusão no âmbito social, escolar e profissional, além do papel dos profissionais 

de saúde no acompanhamento e prestação de cuidados à estas pessoas. 

 As desordens do espectro autista são descritas por déficits persistentes 

na interação e comunicação social, além de um padrão restrito, repetitivo e 

estereotipado de comportamentos, interesses e atividades. Apesar dessa 

descrição dominante, na literatura também há autores que lançam olhares aos 

comportamentos para além dos déficits. (CAMPOS; AMORIM, 2015) 

É de extrema importância investigar como se dão os processos de 

interação social em crianças com autismo em contexto familiar, mais 

especificamente analisando os processos de atenção conjunta, para que assim 

aja um resultado melhor e mais ágil do que apenas o acompanhamento em 

âmbito familiar ou somente com um especialista. A junção de família e 

profissional influencia no resultado. 

A identificação dessas competências reforça a importância de uma 

intervenção o mais precoce possível, realizada nos contextos naturais, da 

criança e da sua família, que objetive a potencialização de níveis de 

envolvimento e participação da criança, promotores de oportunidades de 

aprendizado e desenvolvimento das suas competências comunicativas e sociais. 

(REIS; PEREIRA; ALMEIDA, 2016) 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 A literatura acima descreve alguns problemas em relação ao autista, 

diante disso, qual a importância do diagnóstico precoce e tratamento adequado? 

Quais são as reais necessidades de cuidado com a pessoa autista, seja no meio 

escolar ou social? 

  Portanto, como profissional da saúde, é de suma importância entender 

o que é este transtorno, para assim, prestar os devidos cuidados à saúde do 

paciente autista e também orientar sua família da melhor maneira possível, 

visando melhorar as condições de vida dos portadores deste transtorno.  



2. OBJETIVO 

 Compreender e descrever o Transtorno de Espectro Autista em seus 

diferentes níveis, identificando a relevância do diagnóstico prévio e o tratamento 

adequado, descrevendo os principais cuidados que deve se ter com o paciente 

de modo a impactar positivamente na sua saúde e de seus familiares. 

3. MÉTODO 

  O presente estudo fundamentou-se em uma pesquisa de revisão 

integrativa de cunho qualitativa descritiva. Revisão integrativa inclui a análise de 

pesquisas relevantes que dão suporte para tomada de decisões e a melhoria da 

prática clínica, é um tipo de pesquisa desenvolvida com base em material já 

elaborado constituído principalmente de livros e artigos científicos. Isto possibilita 

a síntese do estado do conhecimento de um determinado assunto, além de 

apontar lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas com a 

realização de novos estudos (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

No entendimento de Marconi e Lakatos (2010) “a metodologia qualitativa 

preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a 

complexidade do comportamento humano”.  

Na revisão integrativa seis etapas para a revisão devem ser obedecidas 

para que a pesquisa tenha um rigor científico. Este estudo cumpriu 

criteriosamente as seis etapas: elaboração da questão norteadora; definição das 

características das pesquisas primárias da amostra; seleção das pesquisas que 

compuseram a amostra da revisão; análise dos achados dos artigos incluídos na 

revisão; interpretação dos resultados e relato da revisão, o que proporcionou o 

exame crítico dos achados. 

Primeira Etapa: Questão Norteadora 

Neste estudo procurou-se responder as seguintes questões norteadoras:  

● O que é o Transtorno de Espectro Autista (TEA)? 

● Qual a importância do diagnóstico precoce e cuidados adequados? 

● Quais as diferenças entre níveis severos e brandos de autismo? 

● Quais são as características mais decorrentes na forma de 

comunicação e comportamento autista? 



● Qual o papel do profissional de enfermagem na assistência aos 

pacientes diagnosticados com TEA? 

 

 

Segunda Etapa: Critérios para inclusão e exclusão dos estudos  

Os artigos preencheram os seguintes critérios de inclusão para a revisão 

integrativa: Abordar o tema Transtorno de Espectro Autista. Artigos publicados 

em língua portuguesa, postados nos últimos dez anos, disponível em livre 

acesso, online e de forma gratuita e completa. E foram excluídos os artigos que 

não responderam as questões norteadoras. 

Terceira etapa: Definição das informações a serem extraídas dos 

estudos/Coleta de dados. 

 Nesta etapa se definiu as informações que foram extraídas dos estudos, 

sintetizando as informações, formando um banco de dados de fácil acesso e 

manejo. O período de busca dos artigos foi feito um recorte temporal 

estabelecido para a realização da pesquisa ocorreu entre 2010 e 2018. Os dados 

foram coletados no ano de 2018. O levantamento dos dados bibliográficos foi 

adotado da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando as bases de dados 

eletrônicos: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Banco de Dados de 

Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS), a fim de reunir informações específicas relevantes para a 

realização da investigação e confiabilidade dos dados contidos nos periódicos. 

Foram usadas as seguintes palavras-chaves: gravidez, adolescência, família. 

Desse modo acreditou-se no alcance dos objetivos, com a finalidade de 

descrever e compreender sobre a gravidez na adolescência e o papel da família.  

Quarta etapa: Avaliação dos estudos incluídos na revisão 

 Após a leitura dos artigos selecionados, foi preenchido um instrumento 

contendo: título da publicação, autores, ano, fonte, tipo de estudo, objetivo, 

resultados. Teve a atenção de avaliar se os artigos em questão respondiam 

realmente aos objetivos.  

Quinta etapa: interpretação dos resultados 

 Esta etapa correspondeu à fase de discussão dos principais resultados 

na pesquisa convencional. Essa etapa consiste na síntese, discussão e 

comparação dos principais resultados obtidos pela leitura dos artigos e 



preenchimento do instrumento utilizado. Foi realizado um paralelo entre os 

autores pesquisados e a interpretação, a compreensão dos atores do referido 

estudo.  

 

Sexta etapa: apresentação da revisão/dados  

 A revisão integrativa incluiu informações suficientes que permitiu aos 

autores como também ao leitor avaliar a pertinência dos procedimentos 

empregados na elaboração da revisão, os aspectos relativos ao tópico abordado 

e o detalhamento dos estudos incluídos. O resultado dos dados foi distribuído e 

organizado em quadros e tabelas, discutido com base no referencial teórico. 

4. RESULTADOS 

De acordo com o DSM V, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais, o TEA é um transtorno do desenvolvimento caracterizado 

por prejuízos precoces na socialização e na comunicação, bem como 

comportamentos e interesses restritos e estereotipados. Esses sinais e sintomas 

estarão presente em todos os casos. Podendo também apresentar vários outros 

sintomas adicionais como déficits cognitivos, hiperatividade, agressividade e 

ansiedade, entre outros. (BRASIL, 2013) 

           O processo diagnóstico é o momento inicial da construção de um projeto 

terapêutico, portanto é fundamental que este seja conduzido por uma equipe 

multidisciplinar que não se restrinja apenas a testes e exames laboratoriais. Para 

um melhor diagnóstico, é importante que esta equipe multidisciplinar possa estar 

com a pessoa ou a criança em diferentes momentos, promovendo atendimentos 

individuais, atendimentos à família, atividades livres e espaços grupais. 

(BRASIL, 2015) 

É válido ressaltar que o processo diagnóstico deve considerar todos os 

ciclos de vida da pessoa com TEA, desde sua concepção até o momento atual, 

atentando-se para determinados marcos de seu desenvolvimento. É 

imprescindível que todo o processo seja documentado. Embora o diagnóstico 

definitivo de Transtorno de Espectro Autista só possa ser firmado após os três 

anos de idade, a identificação de risco para os TEA pode e deve ser feita 

precocemente. (BRASIL, 2015) 



O quadro abaixo descreve: 

               Características Clínicas de Crianças com Risco de TEA 

 

Fonte: Área Técnica de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas/ Dapes/ SAS/ MS . 

 

Contudo, a orientação é que mesmo sem a confirmação diagnóstica, a 

intervenção precoce seja instituída tão logo tais sinais sejam observados, visto 

que quanto mais precoce a criança iniciar a estimulação, mais chances de ter 

sua trajetória de desenvolvimento otimizada, com a possibilidade de melhorar o 

que é de mais valioso, que são seus aspectos funcionais, ou seja, a criança 

melhorar principalmente no domínio sócio-adaptativo e de comunicação, 

ampliando sua participação social, ao longo de sua trajetória de vida. (REIS, 

2017) 



A pessoa com TEA pode apresentar uma disfunção ou um grupo de 

sintomas em “grau” maior ou menor. Estas são classificações dimensionais, que 

podem ser empregadas tanto na avaliação de risco quanto na identificação de 

variações dentro da categoria diagnóstica. (BRASIL, 2015) 

No caso dos indivíduos com TEA, a ampla variação da expressão 

sintomática requer a obtenção de informações que ultrapassem, em muito, o 

diagnóstico categorial, tais como o nível de comunicação verbal e não verbal, o 

grau de habilidades intelectuais, a extensão do campo de interesses, o contexto 

familiar e educacional e a capacidade para uma vida autônoma (VOLKMAR; 

KLIN, 2005). 

A comunicação é a troca de informações entre duas ou mais pessoas 

através de som (como a fala e a entonação) e forma (imagem, símbolos e texto). 

Esse contato também inclui o comportamento, através do qual muitos 

significados são demonstrados. O déficit na comunicação é um dos três pilares 

que definem o TEA. Muitos autistas não compreendem as regras da 

comunicação social, que parecem tão naturais aos neurotípicos. (KWANT; 

FÁTIMA, 2017).   

O desenvolvimento do autista, seu organismo e a maneira como processa 

informações (processamento sensorial) influenciam seu comportamento social e 

a forma como se comunicam. Muitos autistas, quando fazem estereotipias 

enquanto o terapeuta ou os pais falam com ele, também estão se comunicando.  

(KWANT; FÁTIMA, 2017).   

Qualquer situação pode ser aproveitada para estimular a fala. Não é 

preciso sentar frente a frente. Alguns autistas falam rápido para não esquecerem 

o que precisam/querem dizer. Se falarem muito devagar, o processamento da 

linguagem (que é ditado pelo cérebro), pode se perder e ele esquecer o que 

queria dizer. (HOLANDA; 2017) 

Em se tratando da relação enfermeiro e crianças autistas, este tem como 

principal papel ser um agente de socialização, enquanto que, junto à família, o 

enfermeiro tem um importante papel de educador (CARNIEL; SALDANHA; 

FENSTERSEIFER, 2010).  



É indiscutível a valorização do enfermeiro na avaliação inicial, diagnóstico 

das alterações, apoio à família, tratamento e acompanhamento da criança. 

Também se valoriza a integração da equipe em pesquisas e estudos sobre as 

causas da doença e busca de mais conhecimentos para embasar uma atuação 

prática consensual que vise uma intervenção realmente efetiva. (CARNIEL; 

SALDANHA; FENSTERSEIFER, 2010) 

4.1 EXPERIÊNCIA VIVIDA NA VISITA AO LAR ESCOLA MÃE DO DIVINO 

AMOR (LEMDA) 

Após pesquisas prévias sobre o TEA, realizamos no dia 21 de maio uma 

visita em uma organização especializada em atendimento a pessoa com 

deficiência. O Lar Escola Mãe do Divino Amor (LEMDA) é conduzido a partir de 

diversos valores e procura manter sua política de qualidade atualizada, 

estabelecendo que os Recursos Humanos tragam motivação e qualidade. Diante 

disso proporciona uma relação estável e cooperativa com clientes e parceiros de 

trabalho. 

  A organização social foi fundada por um grupo de casais que faziam parte 

da comunidade da Paróquia Nossa Senhora do Bom Parto, que atualmente não 

possui nenhum vínculo com a instituição, mas apesar disso não deixou de ser 

uma organização de cunho católico. O trabalho se iniciou no atendimento de oito 

meninas com deficiência intelectual. Dois anos depois, a instalação foi 

transferida para a Rua Caetanos, 31, em São Paulo, que após um tempo teve 

seu espaço concedido pela prefeitura Municipal. A construção foi feita a partir de 

doações vindas da Áustria e em 1989 o local da escola ficou pronto para iniciar 

as atividades pedagógicas.  

 O projeto LEMDA une a educação à saúde. Além de sua pedagogia 

especializada, possui uma clínica multidisciplinar, onde a mesma consiste em 

avaliar, diagnosticar, orientar e oferecer o tratamento mais adequado para os 

pacientes com doenças intelectuais, distúrbios neurológicos e/ou psiquiátricos, 

distúrbios de aprendizagem e alterações de cunho emocional. Há serviços 

sociais, psiquiatria, psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, terapia 

ocupacional, fisioterapia (solo e hidroterapia) e musicoterapia. Para cada 

criança, a instituição proporciona uma programação, onde ela segue adequando 

a parte pedagógica ao tratamento médico. Existe também um trabalho direto com 



crianças, adolescentes e adultos com Transtorno do Espetro Autista. Para 

ingressar e fazer parte do projeto, é necessário ter convênios com a Secretaria 

Estadual de Saúde. 

Houve uma integração há cerca de 10 anos da equipe de Enfermagem no 

projeto. Onde o enfermeiro não só cuida das medicações dos pacientes como 

também zela pelo seu bem-estar e adaptação no meio em que os pacientes e 

funcionários ali se encontram, orientando tanto a equipe como a família com 

algumas técnicas de cuidados físicos e psicológicos dos pacientes, trazendo 

inovações e melhorias para todos. 

Portanto com o ensino fundamental modalidade especial – regulamentado 

em 2010 – e uma equipe multidisciplinar, o atendimento especializado do 

LEMDA através de seus princípios pautados na educação humanista e sócio-

interacionista, integra o educando em suas deficiências e dificuldades, 

proporcionando um ambiente capacitado e acolhedor. 

Em relação à visita técnica no Colégio LEMDA, pode-se concluir que é 

uma estrutura totalmente preparada para ajudar no desenvolvimento de 

crianças, jovens e adultos com as doenças mentais, e principalmente o autismo. 

Na instituição o paciente recebe tratamento psicológico, incluindo práticas 

alternativas como a musicoterapia, fazendo com que o aluno se desenvolva 

gradativamente. 

         Podemos perceber a importância com a qualidade do serviço oferecido, 

tanto na questão estrutural do ambiente quanto na educacional de forma 

extremamente humanizada. Tendo sempre em vista o convívio dos alunos com 

seus familiares para melhor compreensão do TEA, lhes oferecendo um 

tratamento único para cada pessoa. 

Entretanto não é uma escola integrativa, ou seja, esses estudantes não 

têm o contato direto e o convívio escolar com outras crianças que não tenham 

nenhum tipo de transtorno mental, podendo assim acabar prejudicando o seu 

contato social com o meio externo. 

5. CONCLUSÃO  

Tendo em vista os aspectos observados, concluímos que o Transtorno de 

Espectro Autista caracteriza-se por déficits na comunicação e interação social, e 



presença de comportamentos estereotipados e repetitivos. Os sintomas do TEA 

podem se apresentar em maior ou menor grau, levando em consideração os 

diferentes níveis de comunicação verbal e não verbal, autonomia e habilidades 

intelectuais. A identificação precoce dos sinais de TEA é de extrema relevância 

para a identificação do transtorno, visando o desenvolvimento da pessoa com 

autismo e a elaboração de um PTS (Plano Terapêutico Singular) que visa o 

cuidado de apenas um paciente relacionando o meio em que habita, com a 

mente e o estado físico do paciente assim ajudando para a prevenção de 

agravos. Existem tipos de terapias, como a medicamentosa, comportamental e 

a familiar, que o paciente deve seguir conforme o mais adequado para o seu 

desenvolvimento. 

O enfermeiro pode contribuir na avaliação, na integração e também 

prestando apoio e orientando a pessoa autista e seus familiares. Portanto, é 

imprescindível a inserção dos profissionais de enfermagem nas equipes 

multidisciplinares, visando a evolução e melhora dos portadores de TEA. 
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