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Avaliação do estresse e da qualidade na interação familiar de pais/cuidadores de 
crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista 

 
Camila G. Marques e Ana Lúcia. N. Carvalho 

Universidade Federal Fluminense – Instituto de Ciências da Sociedade e 
Desenvolvimento Regional – ESR 

RESUMO – O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do 
neurodesenvolvimento. O objetivo deste estudo foi analisar o nível de estresse e a 
qualidade na interação familiar de pais e cuidadores de crianças e adolescentes com 
TEA. Os participantes foram 37 pais e cuidadores que preencheram o questionário 
sociodemográfico, a Escala de Qualidade na Interação Familiar e o Inventário de 
Sintomas de Estresse para Adultos de Lipp. Os resultados indicaram que as mães são as 
principais responsáveis pelas tarefas de cuidado. A maioria apresentava sintomas de 
estresse e o efeito deste estresse na expressão sentimentos pelas crianças e adolescentes 
é analisada. Novos estudos são sugeridos. 
Palavras-chave: estresse; qualidade na interação familiar; práticas parentais; transtorno 
do espectro autista. 

 
ABSTRACT- Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder. The 
object of this study was to analyze stress and quality in family interaction of parents and 
caregivers of children and adolescents with ASD. The participants were 37 parents and 
caregivers who answered the sociodemographic questionnaire, the Family Interactive 
Quality Scale and the Lipp Adult Stress Symptom Inventory (ISSL). The results 
indicate that mothers are primarily responsible for the care tasks. Most had symptoms of 
stress and the effect of stress on the expression of feelings by children and adolescents 
is analyzed. Further studies are suggested. 
 
Keywords: stress; family interaction quality; parenting educative practices; autism 
spectrum disorder 
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Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 

DSM 5 (APA, 2014), denomina-se TEA quadros clínicos que anteriormente eram 
conhecidos como Autismo Infantil, Transtorno Global do Desenvolvimento, Síndrome 
de Asperger e outros. O termo espectro abarca todos estes que em edições anteriores 
eram diagnosticados separadamente. 

O TEA é considerado um Transtorno do Neurodesenvolvimento, caracterizado 
por déficits persistentes na comunicação social e interação social, visto como 
inseparáveis nesta edição, garantindo a acuracidade das avaliações, embora os atrasos 
da linguagem não sejam exclusivos deste transtorno, nem obrigatório nele (Assumpção 
& Zuczynski, 2015), bem como por padrões de comportamento restritivos e repetitivos, 
que podem variar de acordo com os estímulos e a idade. Estes sintomas causam 
prejuízos no funcionamento, seja ele social, profissional ou em outras áreas também 
importantes, como afetivas. Há diferentes gravidades, sendo que estas podem variar nas 
diferentes áreas e em um mesmo indivíduo com o passar do tempo (APA, 2014). 

Apesar dos sintomas serem mais frequentes na infância, algumas pessoas só 
recebem o diagnóstico na vida adulta. Em alguns casos isso acontece pelo aparecimento 
do diagnóstico de alguma criança na família ou pelas dificuldades e rompimentos no 
âmbito profissional ou pessoal. Nestes casos o diagnóstico baseia-se mais nos 
autorrelatos, devido as dificuldades em saber de forma aprofundada sobre as questões 
relacionadas à infância (APA, 2014). 

O DSM-5 (APA, 2014) estabelece atualmente 3 níveis de gravidade para o 
transtorno do espectro autista, sendo eles o exigindo apoio, exigindo apoio substancial e 
exigindo apoio muito substancial. 
 
Taxa de prevalência do TEA 

 Estudos epidemiológicos acerca do TEA variam entre os países (Joseph, Soorya 
& Thurm, 2016). Segundo o US Centers for Disease Control and Prevention, a última 
prevalência de TEA nos Estados Unidos da América é de cerca de 11,3 em 1000 
crianças (MMWR, 2012, citado por Joseph et al., 2016). Estudo realizado na Coreia do 
Sul apresenta prevalência de 2, 64%, sendo quase 3 vezes maior em indivíduos do sexo 
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masculino, quando comparado a indivíduos do sexo feminino (Kim, et al., 2011, citado 
por Joseph et al., 2016). 

 No DSM V (APA, 2014) é afirmado que a prevalência do TEA nos Estados 
Unidos e em outros países alcançou 1% da população, sendo 4 vezes mais frequente em 
indivíduos do sexo masculino. Pessoas do sexo feminino podem apresentar, em maior 
percentual, deficiência intelectual de forma comorbida. Os sintomas e a fase de 
identificação do transtorno também podem diferir entre os sexos (Begger, et al. 2013). 

 Autores afirmam que a incidência, ou seja, número novos de casos ainda não 
está bem estabelecida, mas a prevalência, número total de casos, teve aumento 
significativo. Isso pode ter relação com a melhor identificação do transtorno, vinda dos 
novos critérios diagnósticos, que facilitou também o diagnóstico precoce (Fombonne, 
2009; Joseph et al., 2016). 

 
Transtorno do Espectro Autista e o conceito de deficiência 

 Assim como há algumas críticas com relação aos critérios diagnósticos e 
supervalorização dos mesmos, muitos são os questionamentos sobre o conceito de 
deficiência. 

Estudos acerca das deficiências ainda são muito pequenos e, em alguns casos, são 
restritos às áreas de Psicologia e da Educação Inclusiva (Diniz, 2003). 

Segundo Nubila e Buchalla (2008), não há uma definição clara acerca do que seria 
deficiência ou incapacidade, o que acaba por atrapalhar na promoção da saúde de 
pessoas com deficiência. Para Diniz (2003), a deficiência não pode ser marcada por uma 
lesão física ou mental, mas por desvantagens em relação às pessoas que possuem a 
mesma idade e vivem em uma mesma sociedade. 

As pessoas com deficiência geralmente vivem situações de opressão, tendo em 
vista estas situações, alguns homens que as vivenciavam iniciaram o que atualmente é 
denominado Modelo Social da Deficiência. A deficiência seria, então, algo no âmbito 
social e não apenas biológico. Identificar a deficiência como algo de ordem social e não 
restrita à parte biológica foi uma “guinada teórica revolucionária”, como afirma Diniz 
(2003), semelhante ao que foi desencadeada com o feminismo. 

Apesar desta guinada, o Modelo Social da Deficiência recebeu críticas. Os 
primeiros teóricos deste modelo eram homens com lesão medular, que rejeitavam 
qualquer perspectiva de cura. Contudo, teóricas feministas adicionaram a este discurso a 
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importância do cuidado e a discussão sobre a presença real de restrições. As mulheres 
afirmavam que ser mulher com deficiência ou cuidar de alguém que apresenta alguma 
deficiência é uma experiência muito diferente da vivenciada por homens nestes 
contextos, principalmente para os primeiros teóricos sobre o Modelo Social da 
Deficiência, que faziam parte da elite (Diniz, 2003). 

Nas primeiras teorias era afirmado que eliminando as barreiras, que eram sociais, 
todas as pessoas com deficiência conseguiriam desenvolver habilidades. Isso é criticado 
pelas feministas no sentido de que, em alguns casos de deficiência, o desenvolvimento é 
limitado, precisava de muito esforço e, em outras situações, não havia condição disso 
acontecer (Kittay, 1999, citado por Diniz, 2003). 

Sabemos que o cuidado que é direcionado a uma pessoa vai além das deficiências 
físicas ou mentais. Este cuidado, muitas vezes, está mais direcionado às mulheres, 
tornando-se em alguns momentos pouco valorizado (Diniz, 2003). Existe uma divisão 
sexual do trabalho que divide homens e mulheres no mercado de trabalho, nas 
profissões, bem como na divisão do trabalho doméstico. As mulheres realizam trabalhos 
que lhe são impostos e que muitas vezes não são para benefício próprio, mas para o 
outro, como se fosse um dever fazê-lo. E, na maioria dos casos, não há reconhecimento 
por este trabalho que pode envolver a casa e os membros que nela moram (Hirata & 
Kergoat, 2007). 

Diante do exposto, apesar das dificuldades para conceituar deficiência, a Lei 
13.146 de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 
Pessoa com Deficiência), esclarece que:  

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 
e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

 
Em 2012 foi instituída a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista (Lei 12.764), cujo objetivo principal é promover e 
assegurar a liberdade e igualdade das pessoas com deficiência de forma a promover a 
inclusão social e cidadania. A partir desta lei, a pessoa com TEA passa a ser 
considerada uma pessoa com deficiência, tendo assim, direitos específicos direcionadas 
a elas e às suas famílias. 
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Compreendemos que a presença de crianças com transtornos mentais costuma 
gerar mudanças no contexto familiar. Sendo o TEA um quadro com uma variedade de 
intensidade de sintomas, compreender o seu impacto na família vem sendo objeto de 
vários estudos. 

 
A chegada do filho atípico 
 As mudanças que acontecem na vida dos seres humanos causam estranhamento 

e contribuem para a necessidade de outras mudanças no sentido de que haja adaptação 
às novas maneiras de encarar a vida. 

 A chegada de um filho requer preparação do casal e/ou rede de apoio, sendo um 
momento de transição e mudanças na vida dos cuidadores. O nascimento provoca a 
necessidade de reorganização de forma a garantir o cuidado necessário aquele que nasce 
(Fiamenghi Jr & Messa, 2007). 

O nascimento de uma criança com alguma deficiência traz aos pais e cuidadores a 
perda de expectativas e sonhos que foram construídos com relação ao futuro. A notícia 
da chegada de um filho com deficiência provoca uma mistura de sentimentos, que vão 
interferir diretamente na aceitação da criança (Amaral, 1995 citado por Patricio, 2011). 
Lipp (1996) afirma que a presença de um indivíduo com desenvolvimento atípico ou 
qualquer problema de saúde que atinge os filhos contribui para desencadear alterações 
na dinâmica familiar, propiciando o aumento do nível de estresse. Quando a deficiência 
é constatada pelos cuidadores, as expectativas que são formadas para a chegada de uma 
nova criança são desfeitas e torna-se necessário uma adaptação à atual realidade, que em 
muito dos casos é inimaginada. Faz-se necessária uma mudança de planos, uma 
reorganização. 

 Há uma distância marcada entre o filho idealizado e o filho real e surge uma 
necessidade de criar mecanismos para lidar com a perda e se preparar para uma 
readaptação (Patricio, 2011; Barbosa & Oliveira, 2008; Fiamenghi Jr & Messa, 2007). 
Estudos afirmam que muitas famílias podem apresentar dificuldades em lidar com a 
perda do filho idealizado, mas é importante valorizar também a individualidade das 
famílias, tendo como base que cada uma pode responder de uma forma diferenciada à 
situação (Patricio, 2011). 

 Após o momento da descoberta de alguma deficiência, a família pode 
desenvolver um desejo real de cura para o problema que a está afetando. Acredita-se 
que as dificuldades que aparecem para o indivíduo fazem parte de um período de 
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transição, que vai levar a um desenvolvimento considerado normal. Nesta perspectiva 
da cura, muitas famílias buscam tratamentos milagrosos, investindo dinheiro em algo 
que seria a salvação (Patricio, 2011).  

Perder o filho desejado, muitas vezes, dificulta o estabelecimento de vínculo com 
o bebê real (Patricio, 2011). A reconstrução da estrutura familiar é de suma importância 
para que a criança possa se estabelecer no mundo e na sua própria família (Moura & 
Valério, 2003). 

 Alguns artigos como o de Sassi (2013) afirmam que não há um apoio adequado 
aos cuidadores no período em que descobrem a deficiência e no início do 
desenvolvimento dos seus filhos, ou seja, de forma precoce. O profissional de 
Psicologia pode atuar com estas famílias, tendo como base que a mesma é essencial 
para o desenvolvimento da criança, sendo determinante para características que vão 
além das estabelecidas geneticamente, como por exemplo, as comportamentais 
(Fiamenghi Jr & Messa, 2007) 

 Os cuidadores de crianças com TEA, muitas vezes, mantém pouco 
relacionamento com outros grupos sociais ou outros membros da própria família 
(Fávero & Santos, 2005). Isso, atrelado às insatisfações pessoais e familiares 
decorrentes do cuidado, também gera a necessidade de redefinição familiar, da 
construção de novas expectativas e sentidos para a vida, de forma a minimizar os danos 
pessoais. 

 Segundo Assumpção e Zuczynski (2015), a saúde metal dos cuidadores 
comumente era observada de forma secundária , tendo como foco o tratamento e 
estímulo exclusivamente à criança atípica. Atualmente, tendo como conhecimento que o 
indivíduo não é um ser sozinho, o problema do indivíduo passa a ser problema também 
da família e dos demais grupos no qual ele faz parte. Como forma de trabalhar a família, 
destaca-s a importância desta no contexto de terapia, que é marcad,a na maioria das 
vezes, pela presença da mãe. 

 
Transtorno do Espectro Autista e o estresse nos pais/cuidadores 

 Tendo em vista a complexidade das questões que envolvem o TEA, a rotina 
desgastante de cuidado e a incerteza quanto ao futuro, estes complicadores costumam 
gerar estresse excessivo nos cuidadores (Fávero & Santos, 2005; Grinker, 2010). 

  Segundo Lipp (1996, 2004, 2005), o estresse é definido como uma reação 
causada pelas alterações que ocorrem no âmbito psicológico, físico ou social, 
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decorrentes de situações que vão de encontro àquilo que é considerado normal, 
causando desconforto ou excitação para o indivíduo e, de certa forma, o confronta, 
podendo acontecer com qualquer pessoa independente do sexo, raça ou classe social. 

 Em períodos de estresse o organismo, que na maioria das vezes trabalha em 
sintonia, é desestruturado, passando cada parte a trabalhar de forma diferente e não 
harmoniosa. Em casos de persistência, o estresse pode tonar-se patológico, atrapalhando 
na homeostase do organismo, ocasionando desequilíbrio e enfraquecimento do sistema 
imunológico, propiciando o aparecimento de doenças (Lipp, 1996, 2004, 2010; 
Figueiredo, Garcia, Prudente & Ribeiro, 2010; Assumpção & Zuczynski, 2015). Os 
sintomas de estresse são identificados pelas pessoas de formas diferentes, sendo assim 
as alterações causadas por decorrência do estresse também se diferem (Lipp, 2004). 

 O estresse era compreendido como sendo composto por três fases, sendo elas: 
alerta, resistência e exaustão. Atualmente foi identificada também a fase de quase-
exaustão, que se localiza entre a fase de resistência e de exaustão, o que constitui o 
modelo quadrifásico do estresse (Lipp & Malagris, 2001). A primeira é a fase de alerta, 
em que há a produção de adrenalina, que auxilia também no aumento da energia.  A 
segunda fase, também conhecida como fase de resistência é uma fase mais duradoura e, 
devido ao nível elevado de estresse, o organismo tenta estabelecer a homeostase, ou 
seja, o equilíbrio que foi rompido anteriormente, na fase de alerta. Nesta fase há a 
produção de cortisol e o indivíduo fica mais sensível a algumas doenças, como as  
causadas por vírus e bactérias. A fase de quase-exaustão, é marcada por um momento 
onde torna-se mais difícil tomar algumas decisões, por exemplo. É caracterizada pela 
ansiedade e por maior produção de cortisol, podendo afetar o corpo de forma negativa, 
impedindo que haja algumas respostas imunológicas e propiciando o aparecimento de 
doenças. Nesta fase também há prejuízos notáveis na vontade sexual, o que pode 
aumentar ainda mais o estresse. A fase de exaustão pode ser considerada a fase mais 
negativa de estresse, podendo ocasionar episódios depressivos e diminuição na tomada 
de decisão. Doenças graves como úlceras, pressão alta e doenças dermatológicas podem 
ocorrer nesta etapa (Lipp, 2005, Lipp & Malagris, 2011). Depressão, cansaço excessivo, 
ansiedade e irritabilidade também podem ser registrados, e, naqueles indivíduos 
predispostos, o estresse pode ser desencadeador de psicoses (Lipp & Malagris, 2001; 
Lipp & Malagris, 2011). 

 O estresse é estudado em diferentes áreas da vida do indivíduo, como social, 
saúde, trabalho e familiar (Lipp & Malagris, 2001, 2011; Lipp, 2005; Moxotó & 
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Malagris, 2015). Apesar destes estudos sobre estresse em áreas mais específicas, 
compreendemos que, quando ele se apresenta, atinge outras ou todas as áreas da vida do 
indivíduo. Não é possível pensar em estresse que só atinge uma área de interação, visto 
que o sujeito é um ser completo e complexo. Levando em consideração essa afirmação, 
devemos entender que o trabalho a ser realizado com o indivíduo também deve ser 
completo, de modo a diminuir o estresse nas várias áreas que o cerca (Lipp, 2005; Lipp 
& Malagris, 2001, 2011). 

 O estresse vivido em função da maternidade ou paternidade é chamado de 
estresse parental. O nascimento ou descoberta de desenvolvimento atípico pode 
propiciar problemas familiares, aumentando proporcionalmente o nível de estresse 
parental (Barbosa & Oliveira, 2008; Figueiredo, Garcia, Prudente & Ribeiro, 2010). 

 Qualquer situação que vai contra aquilo que é visto como normal e saudável 
pode desencadear um evento estressor e a presença de um filho com desenvolvimento 
atípico, em muitas famílias, pode ser considerada um fator forte para o estresse 
(Barbosa & Oliveira, 2008), visto que o rompimento com o equilíbrio e os problemas de 
saúde podem gerá-lo ou intensificá-lo (Lipp,1996; Klaus, Kennell & Klaus, 2000; 
Castro & Piccinini, 2002). Compreendemos, então, que algumas doenças que 
necessitam de maior participação e presença dos cuidadores podem intensificar o 
estresse parental (Bradford,1997 citado por Schmidt & Bosa, 2007; Loureto e Moreno, 
2016).  

 No caso do TEA, embora não haja muitos estudos nacionais (Hastings, 2002; 
Konstantareas & Homatidis, 1989 citado por Fávero & Santos, 2005), as características 
próprias do transtorno, bem como a intensidade das mesmas, aumentam o estresse 
familiar (Schmidt & Bosa, 2007). Quando comparadas a famílias com outros quadros de 
desenvolvimento atípico, como a síndrome de Down, aquelas com indivíduos com TEA 
apresentam índices mais elevados de estresse (Schmitdt & Bosa, 2003; Fávero & 
Santos, 2005; Bristol e Schopler, 1983 citado por Schmidt & Bosa, 2007; Marques & 
Dixe, 2011; Hayes & Watson, 2013 citado por Segeren & Fernandes, 2016; Segeren & 
Fernandes, 2016). 

 Apesar da afirmação de maiores níveis de estresse em cuidadores de crianças e 
adolescentes com TEA, cabe ressaltar a importância de entender cada família de 
maneira idiossincrática, verificando as necessidades de cada contexto familiar, que pode 
se basear nas questões individuais dos membros ou na forma com que o grupo se 
estrutura e se relaciona (Marques e Dixe, 2011). 



15  

  

Sabe-se que a mãe é mais afetada do que o pai em casos de desenvolvimento 
atípico (Siqueira, 2008). Os estudos de Schmidt e Bosa (2007) confirmam que as mães 
são as maiores responsáveis pelos cuidados com o filho com autismo, seja na 
alimentação, tratamentos e nos estudos. Os pais auxiliam em poucos casos. Estas 
apresentam sintomas psicológicos de estresse como ansiedade e sintomas físicos como 
hipertensão e problemas coronarianos. A presença de um filho com desenvolvimento 
atípico não é responsável direto pelas patologias físicas e sintomas de depressão, mas é 
um item que pode contribuir e/ou intensificá-los, podendo interferir nas relações de 
cuidado com este filho, os demais e o parceiro (Schmidt & Bosa, 2007; Sanini, Brum & 
Bosa, 2010; Figueiredo, et al., 2010; Sifuentes & Bosa,2010).  

Em muitos casos as mães se sentem desamparadas, devido à falta de apoio 
conjugal para divisão das tarefas (Milgram & Atzil,1988 citado por Schmidt & Bosa, 
2007). As mães apontam ser o suporte paterno primordial, independentemente do 
suporte oferecido por outros membros da família ou instituições (Dessen & Braz, 2000). 

 O maior nível de dependência da criança e adolescentes com TEA, seja em 
aspectos financeiros (maior gastos com alimentação, tratamentos terapêuticos e 
medicamentosos) ou em relação a atividades de vida diária  também influencia no nível 
de estresse parental (Fávero & Santos 2005; Reis & Gomes, 2016). 

 O sentimento de frustração advindas das características do tratamento que é 
apresentado por muitos cuidadores de crianças e adolescentes com TEA, demonstra uma 
relação com o nível elevado de estresse (Sanini et al., 2010), que pode se tornar crônico 
(Malagris, 2009 citado por Moxotó & Malagris, 2015). 
 
Práticas parentais, estilos parentais e qualidade na interação familiar 

 A família é considerada um local de suma importância para o desenvolvimento 
infantil, assim, é relevante entender a influência desta na constituição do indivíduo, 
considerando que a interação familiar é responsável pela construção de valores e 
crenças iniciais, além de propiciar no processo de aprendizagem (Assumpção Junior, 
1993, citado por Moura & Valério, 2003; Gomide, 2004; Oliveira, Siqueira, Dell’Aglio 
& Lopes, 2008; Stasiak, Weber & Tucunduva, 2014). 

 Tendo em vista a família como um sistema dinâmico, as normas culturais, 
morais e o momento histórico podem influencia-la (Sinha, 1995 citado por Silva & 
Dessen, 2001; Le Vine, 1989 citado por Silva & Dessen, 2001), porém alguns fatores 
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são comuns a todas as intervenções familiares, como relações que envolvem o cuidado 
com relação à saúde (Sinha, 1995 citado por Silva & Dessen, 2001). 
 Sobre crianças e adolescentes com desenvolvimento atípico, alguns autores 
afirmam que a influência da família no desenvolvimento infantil é ainda mais 
importante (Fiamenghi Jr & Messa, 2007; Barbosa e Oliveira, 2008), sendo um tema 
importante nos estudos sobre a qualidade da interação familiar. 

Segundo Weber, Salvador e Branderburg (2011), a experiência de ser pai ou mãe 
é sempre uma surpresa. Não há um ensinamento de como se deve comportar, do que 
deve ser feito e daquilo que deve ser repreendido. Os pais ensinam de acordo com 
aquilo que julgam estar correto, sem pensar de forma crítica, no primeiro momento, e 
sobre a influência positiva ou negativa, dos ensinamentos iniciais para a vida dos seus 
filhos (Teixeira, Oliveira & Wottrich, 2006; Weber et al., 2011). 

 Comumente, as pessoas repetem com seus filhos o modelo que foi utilizado 
pelos seus pais, trazendo para a vivência em família aquilo que foi aprendido (Vitali, 
2004, Weber, Selig, Bernardi & Salvador, 2006; Weber, Salvador & Brandenburg, 
2006; Weber et al., 2011). Ou se baseiam em modelos já vistos, como de amigos e na 
forma que a sociedade impõe como sendo a forma mais correta de criar um filho 
(Weber et al., 2006; Weber et.al, 2011).  

 Os estudos que abordam a temática da interação familiar tendem a estudar como 
são as famílias em que as crianças e adolescentes apresentam um desenvolvimento 
considerado saudável e as famílias que apresentam alguns prejuízos neste 
desenvolvimento (Weber, 2008 citado por Stasiak, Weber & Tucunduva, 2014). 
Entendendo a complexidade na interação entre pais e filhos, os estudos buscam 
esclarecer as variáveis de proteção e risco presentes nela. Para isto utilizam conceitos de 
estilos parentais e práticas parentais, fazendo as devidas diferenciações (Toni & 
Hecavei, 2014; Weber, Brandenburg & Viezzer, 2003; Weber, Prado, Viezzer & 
Brandenburg, 2004, Weber, et al., 2006) 

 Os estilos parentais correspondem à forma como os pais interagem com os filhos 
e as práticas parentais correspondem a modelos específicos que têm como objetivo a 
socialização, visando diminuir alguns comportamentos indesejados, contribuindo para 
produção de comportamentos considerados mais adequados (Alvarenga, 2001). 
 Segundo Baumrind (1966,citado por Weber et al., 2006) existem três protótipos 
parentais, o permissivo que seriam as relações em que os pais cobram poucas 
responsabilidades dos seus filhos e permitem que façam o que desejam; o autoritário, 
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cujos pais controlam os comportamentos baseando-se em padrões pré estabelecidos, 
muitas vezes a opinião da criança e ela enquanto indivíduo são desconsideradas, estes 
pais muitas vezes usam da punição para com seus filhos; autoritativo, que corresponde 
aos pais que visam atividades que sejam avaliadas pela criança, utilizando de regras 
claras para isso. 

 Baumrind (1966, citado por Weber et al., 2004) afirma que o protótipo parental 
autoritativo é o mais efetivo. Segundo as pesquisas do autor, os pais autoritativos 
tendem a garantir para seus filhos maior assertividade, maturidade, independência e 
responsabilidade social 
 Posteriormente Maccoby e Martin (1983, citado por Weber, et al., 2006; Weber 
et al., 2004) dividem o modelo permissivo em dois, dando a eles o nome de indulgente e 
negligente, classificando-os por exigência e responsividade. A exigência seria a atitude 
de imposição dos pais e a responsividade a compreensão destes para com os filhos. Na 
visão destes autores o estilo parental exerce influência sob o comportamento. 
 Segundo os autores Darling e Steinberg (1993, citados por Weber et al, 2006; 
Weber et al., 2004), o estilo parental pode ser entendido a partir da forma em que os 
pais influenciam seus filhos, de acordo com suas atitudes que estão dentro de um 
contexto de crenças e valores. Os autores enfatizam também a importância de 
diferenciar estilos parentais de práticas parentais. 
 Os pais autoritários, muitas vezes são a favor de medidas punitivas para ajudar o 
filho a compreender que aquilo que ele julga ser certo pode não ser. Os pais permissivos 
tentam se comportar de maneira não punitiva (Weber et al., 2003). Em alguns casos, a 
forma punitiva é usada de acordo com o humor daquele que pune e não necessariamente 
pelo comportamento que foi emitido, esta forma de punir não permite a compreensão de 
quais comportamentos são adequados e quais não são, atrapalhando a formação de 
valores , visto que assim o conceito de certo e errado não é aprendido (Gomide, 2004; 
Carvalho & Gomide, 2005). 

 Segundo Loos e Cassemiro (2010), algumas práticas parentais podem ser 
consideradas fatores de risco, incluindo a punição, a comunicação negativa e a ausência 
de regras ou monitoria, em contrapartida outras práticas são considerada fatores de 
proteção, como a comunicação positiva, uma relação conjugal harmoniosa e regras e 
monitorias adequadas.  

 O estilo autoritário produz crianças mais inseguras, dependentes, envergonhadas, 
agressivas e possivelmente com baixos níveis de responsabilidade social, podendo em 
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alguns casos ser negligentes (Baumrind, 1967, 1971; Baumrind & Black, 1967; Brar, 
2003; Dornbusch et al., 1987; Hart, Newell, & Olsen, 2003; Hart, Nelson, Robinson, 
Olsen, & McNeily-Choque, 1998; Lamborn, Mounts, Steinberg, & Dornbusch, 1991; 
Nix et al., 1999; Odubote, 2008; Steinberg, Dornbusch, & Brown, 1992 citados por 
Cardoso & Veríssimo, 2013) e além disso este estilo parental pode contribuir para um 
mal desempenho escolar e acadêmico da criança e adolescente (Dornbusch et al., 1987; 
Shumow, Vandell, & Posner, 1998 citados por Cardoso & Veríssimo, 2013). O estilo 
parental permissivo pode comprometer além do desempenho escolar também o 
desempenho social, contribuindo para problemas relacionados a autonomia, auto- 
confiança, realizações, impulsividade e agressividade, além dos comportamentos 
considerados disruptivos (Baumrind, 1967, 1971, 1977, 1989; Cole & Cole, 2001; 
Dornbusch et al., 1987; Lamborn et al., 1991; Maccoby & Martin, 1983; Sommer, 
2007citados por Cardoso & Veríssimo, 2013) 

 Alguns estudos como o de Reppold (2002, citado por Weber et al. 2006), 
entendem que os fatores de risco propiciam a alta probabilidade de repercussões 
negativas , enquanto que os fatores protetivos são opostas às condições de risco, 
podendo diminuir a probabilidade de problemas no desenvolvimento. Sendo o autismo 
considerado um problema no desenvolvimento que necessita de cuidados diários dos 
cuidadores, muitas vezes esses adotam um estilo parental autoritário (Woolfson e Grant, 
2006, citado por Baião, 2008), sendo um estilo adotado em maior quantidade pelos pais, 
enquanto que a mãe adota o estilo permissivo (Lisi e Lisi, 2007, citado por Baião, 
2008). 

Assim, considerando as mudanças que podem ocorrer em famílias com crianças e 
adolescentes com desenvolvimento atípico, o presente estudo tem como objetivo avaliar 
o estresse e a qualidade na interação familiar em pais/cuidadores de 
crianças/adolescentes com TEA. 

 
Método 

Participantes 
Participaram deste estudo 37 pais/cuidadores, sendo 34 mulheres (M = 35,82 

anos; DP = 7,23) e 3 homens (M = 41,33 anos; DP = 8,02). As crianças/adolescentes-
alvo tinham idade de 2 a 18 anos, sendo 8 meninas (M = 6,63 anos; DP = 3,38) e 29 
meninos (M = 8,24 anos; DP = 3,92). Destas crianças, 26 (70,3%) frequentavam a 
escola e 11 (29,7%) não frequentavam a escola. A maioria fazia atividade 
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extracurricular, como natação, teatro e terapias, sendo que 6 (16,2%) não realizavam 
este tipo de atividade. Das 11 crianças que não frequentavam a escola, 3 não tinham 
outra atividade e 8 realizavam algum tipo de atividade extracurricular. Das 26 crianças 
que frequentavam a escola, 3 não tinham outra atividade, enquanto que 23 realizavam 
outras atividades além da escola (Tabela 1). Todos os pais/cuidadores traziam seus 
filhos para tratamento na cidade de Campos dos Goytacazes  ou residiam nela. Para 
participação neste estudo, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(ANEXO 1). 
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Tabela 1 
Dados descritivos da amostra 
Variável N % 
Sexo cuidador (as)   
Masculino 3 8,1 
Feminino 34 91,9 
Parentesco   
Pais 3 8,1 
Mães 33 89,2 
Avós 1 2,7 
Estado civil   
Solteiros (as) 9 24,3 
Casados (as) 27 73,0 
Viúvos (as) 1 2,7 
Passa mais tempo com a 
criança alvo   
Mãe 25 67,6 
Mãe e outro 12 32,4 
Idade 
cuidadores Média Desvio padrão Mínima Máxima 
Homens 41,33 8,02 33 49 
Mulheres 35,82 7,23 19 52 
Sexo criança-alvo N % 
Masculino 29 78,4 
Feminino 8 21,6 
Possui irmãos   
Sim 23 62,2 
Não 14 37,8 
Escola   
Frequenta 26 70,3 
Não frequenta 11 29,7 
Idade criança 
alvo Média Desvio padrão Mínima Máxima 
Masculino 8,24 3,92 3 18 
Feminino 6,63 3,38 2 12 
N = 37 
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 Sobre a classe socioeconômica dos pais/cuidadores, observamos os dados abaixo 
(Tabela 2): 
 
Tabela 2: 
Classe socioeconômica dos pais/cuidadores 
Critério Brasil de Classificação Econômica  
B1  4 
B2 10 
C1 8 
C2 9 
D-E 6 
N = 37 
 
Instrumentos 

Declaração de Anuência (ANEXO 1) 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO II) 
Questionário Sóciodemográfico 
O instrumento foi desenvolvido para que algumas informações que caracterizam a 

amostra pudessem ser colhidas. Composto por 18 perguntas. As questões 
correspondiam a composição familiar, grau de parentesco, responsável pelo cuidado da 
criança alvo, característica da criança alvo, dentre outros. 

Critério de Classificação Econômica Brasil (versão 2015) 
Escala de Qualidade na Interação Familiar - versão para pais (EQIF) 
A Escala de Qualidade na Interação Familiar é o instrumento composto por 40 

questões , que são avaliadas pelo sistema Likert de cinco pontos e são divididas  em 
nove escalas menores. O instrumento possui 40 questões, divididas em 9 escalas, sendo 
classificadas em “positivas” e “negativas”. As positivas são Envolvimento, Regras e 
Monitoria, Comunicação Positiva dos Filhos, Modelo Parental, Sentimento dos Filhos e 
Clima Conjugal Positivo. Enquanto as escalas negativas são Punição Física, 
Comunicação Negativa e Clima Conjugal Negativo. O preenchimento é feito em uma 
escala que varia entre 1 (nunca) e 5 (sempre). (Weber & Dessen, 2009; Weber et al., 
2011). 

 O EQIF tem como objetivo entender a relação entre os pais e os filhos, bem 
como a interação entre o casal, analisando a influência destas para o desenvolvimento 
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infantil (Weber, et al., 2006; Weber et al., 2008; Loos & Cassemiro, 2010). 
 Esta escala produz os seguintes escores: escore total de qualidade na interação 
familiar, escore de cada prática educativa parental e escore da percepção dos pais sobre 
outros aspectos da vida familiar. 

Inventário de sintomas de stress para adultos de Lipp (ISSL) 
 O inventário de sintomas de stress para adultos (Lipp, 2015) busca identificar a 

presença ou não de sintomatologia de estresse e se os sintomas existentes tem 
característica somática ou psicológica, além de identificar em qual fase do estresse a 
pessoa se encontra (alerta, resistência, quase exaustão e exaustão).  

 São trinta e quatro itens com sintomas físicos e dezenove itens com sintomas 
psicológicos. 

 
Procedimentos de Análise de Dados 
Os dados dos participantes foram inseridos em planilha de Excel. Toda a análise 

estatística foi feita utilizando o software estatístico SPSS – Statistical Package for the 
Social Sciences (versão 24). 

Para o ISSL foi calculado o somatório que cada pai/cuidador obteve nos diferentes 
quadros e a presença ou ausência de estresse foi avaliada. Também foi possível 
verificar, naqueles com estresse, em que fase o participante estava e se a sintomatologia 
apresentada era mais somática, psicológica ou somática/psicológica (Lipp, 2015). 

Para análise do EQIF foi calculado o somatório de cada subescala positiva 
(Relacionamento afetivo/Envolvimento, Regras e Monitoria, Comunicação Positiva dos 
Filhos, Modelo Parental, Sentimento dos Filhos e Clima Conjugal Positivo) e cada 
subescala negativa (Punição Física, Comunicação Negativa dos pais e Clima, Conjugal 
Negativo) (Weber & Dessen, 2009). 

Após a identificação dos pais/cuidadores com e sem estresse, foi realizado o 
cálculo da moda que cada grupo obteve em cada item das subescalas positivas e 
negativas. Nas subescalas positivas foi identificado como queixa no item aqueles que 
obtiveram moda igual a 1 ou 2. Já nas subescalas negativas, foi classificado com queixa 
aqueles que obtiveram moda igual a 4 ou 5. Além do cálculo da moda, foi comparada a 
média obtida entre o grupo de pais/cuidadores com e sem estresse em cada uma das 
nove subescalas, sendo que este cálculo foi feito utilizando-se o Teste T de Student 
(Test T). 
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Resultados 
Avaliação do estresse nos pais/cuidadores de crianças/adolescentes com TEA 

A maior parte dos pais/cuidadores apresentava sintomas de estresse (70,3%) e 
estava na fase de resistência (84,6%). Destes na fase de resistência, a maioria 
apresentava predominância de sintomas psicológicos, conforme descrito na Tabela 3. 
 
Tabela 3 
Avaliação do estresse em pais/cuidadores de crianças/adolescentes com TEA 
Variável N % 
Estresse   
Sem estresse 11 29,7 
Com estresse 26 70,3 
Com estresse (fases)   
Alerta 1 3,8 
Resistência 22 84,6 
Quase-exaustão 3 11,6 
Fases do estresse 
(sintomas físicos e psicológicos)   

Alerta físico 1 100 
Alerta psicológico 0 0 
Resistência físico 7 31,8 
Resistência psicológico 12 54,5 
Resistência físico/psicológico 3 13,7 
Quase-exaustão físico 0 0 
Quase-exaustão psicológico 3 100 
N = 37 
 
Comparando pais/cuidadores com e sem estresse nas nove subescalas do EQIF 

Nos itens das escalas negativas não houve diferença entre o grupo com e sem 
estresse. Ou seja, não foram observados itens com notas 4 ou 5, o que seria indicativo 
de queixa no item. 

Nos itens das escalas positivas foram observados dois cujo valor da moda foi 1 
para os dois grupos, com e sem estresse. Assim nos itens “Meu filho costuma me contar 
as coisas boas que acontecem com ele” e “Meu filho costuma me contar as coisas ruins 
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que acontecem com ele”, não houve diferença entre os dois grupos, onde os 
pais/cuidadores relataram que isso nunca acontece. 

No item “Meu filho costuma falar sobre seus sentimentos para mim”, que 
também faz parte das escalas positivas, o grupo sem estresse teve como valor de moda o 
número 5, enquanto que no grupo com estresse o valor da moda foi 1. Assim, neste 
item, o grupo com estresse relatou que isso nunca acontece. 

Comparando as médias obtidas nas nove subescalas do EQIF, não houve diferença 
entre pais/cuidadores com e sem queixa de estresse avaliado pelo ISSL. Destacamos 
apenas o dado obtido na subescala Sentimentos, que ficou próximo da significância. 
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Tabela 4 
Compara médias nas 9 subescalas do EQIF de pais/cuidadores com e sem sintomas de estresse 
ISSL EQIF 
 ENVOLVIMENTO 
 
Sem queixa 
Com queixa 

Média 
39,45 
38,60 

Desvio padrão 
1,21 
2,81 

t 
0,963 

gl 
34 

p 
0,343 

 REGRAS E MONITORIA 
 
Sem queixa 
Com queixa 

Média 
18,82 
17,64 

Desvio padrão 
1,83 
2,20 

t 
1,553 

gl 
34 

p 
0,130 

 PUNIÇÃO FÍSICA 
 
Sem queixa 
Com queixa 

Média 
4,91 
5,40 

Desvio padrão 
3,11 
2,18 

t 
-0,545 

gl 
34 

p 
0,589 

 COMUNICAÇÃO POSITIVA DOS FILHOS 
 
Sem queixa 
Com queixa 

Média 
7,82 
7,40 

Desvio padrão 
3,69 
4,14 

t 
0,288 

gl 
34 

p 
0,775 

 COMUNICAÇÃO NEGATIVA DOS PAIS 
 
Sem queixa 
Com queixa 

Média 
9,36 
10,04 

Desvio padrão 
4,18 
3,37 

t 
-0,515 

gl 
34 

p 
0,610 

 CLIMA CONJUGAL POSITIVO 
 
Sem queixa 
Com queixa 

Média 
19,73 
17,16 

Desvio padrão 
6,20 
6,64 

t 
1,090 

gl 
34 

p 
0,284 

 CLIMA CONJUGAL NEGATIVO 
 
Sem queixa 
Com queixa 

Média 
7,45 
8,56 

Desvio padrão 
2,81 
3,12 

t 
-1,007 

gl 
34 

p 
0,321 

 MODELO PARENTAL 
 
Sem queixa 
Com queixa 

Média 
14,18 
13,40 

Desvio padrão 
1,17 
1,61 

t 
1,449 

gl 
34 

p 
0,157 

 SENTIMENTOS DOS FILHOS 
 
Sem queixa 
Com queixa 

Média 
23,64 
22,16 

Desvio padrão 
1,43 
2,32 

t 
1,943 

gl 
34 

p 
0,060 

N = 37 
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Discussão 
No presente estudo também foi observado que as mulheres são as principais 

responsáveis pelos cuidados direcionados aos filhos diagnosticados com Transtorno do 
Espectro Autista. Tal característica no processo de cuidado parece contribuir para o 
desencadeamento de sintomas de depressão, ansiedade e estresse (Schmidt & Bosa, 
2007; Siqueira, 2008; Sanini et al., 2010; Loureto & Moreno, 2016; Segeren & 
Fernandes, 2016). Segundo a percepção destes autores, as mães são responsáveis por 
cuidados relacionados a atividades de vida diária, bem como outras atividades, como o 
acompanhamento nos tratamentos, conforme vimos nesta amostra. 

Dados apontam para uma maior incidência de TEA em indivíduos do sexo 
masculino (APA, 2014; Joseph et al., 2016) e no presente estudo também foi 
identificada esta característica. Assim, a maioria dos cuidadores eram responsáveis por 
crianças e adolescentes do sexo masculino. 

Sobre o estado civil, Hartley et al. (2010) destaca que o risco de divórcio em 
casais com TEA é considerado elevado. Contudo, na presente amostra este dado não se 
confirmou, já que a maioria dos participantes era casada. Contudo, este resultado 
encontrado corrobora aqueles apresentados por Moxotó e Malagris (2015), em estudo 
realizado no Brasil. 

Dos cuidadores participantes, 11 afirmaram que a criança/adolescente-alvo estava 
fora do ambiente escolar e em todos os casos a principal explicação para isso era a 
ausência de acompanhante especializado (cuidadores e/ou mediadores) para permanecer 
com as crianças em sala de aula e no ambiente escolar. Segundo a Lei 12.764, atigo 3º, 
parágrafo único, em casos em que é comprovada a necessidade, a pessoa com TEA tem 
direito a estes profissionais, incluindo casos em escola regular. Nos casos presentes 
nesta amostra, todas as crianças e adolescente possuíam indicação para receber 
acompanhamento escolar, portando laudos e pareceres da equipe interdisciplinar do 
local que explicavam acerca da necessidade. Tal característica chama a atenção para a 
importância de uma análise mais aprofundada sobre o processo de inclusão nas escolas 
do rede Municipal de Ensino. 

Das 11 crianças que não frequentavam a escola, 3 não tinham outra atividade e 8 
realizavam outro tipo de tarefa, que consistia no tratamento em instituições 
interdisciplinares da cidade. Das 26 crianças que frequentavam a escola, 3 não tinham 
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outra atividade, enquanto que 23 realizavam atividades como tratamento em instituições 
interdisciplinares, teatro e atividades esportivas. 

Sobre a avaliação do estresse através do ISSL, a maior parte da amostra 
apresentava sintomas de estresse. Das 37 pessoas que participaram do estudo, 26 
apresentavam estresse e destas, a maioria encontrava-se na fase de resistência, o 
equivalente a 22 indivíduos. Um participante encontrava-se na fase de alerta e os outros 
3 na fase de quase exaustão. Não foi identificado, nesta amostra, indivíduos na fase de 
exaustão. O participante que encontrava-se na fase de alerta apresenta, em sua maioria, 
sintomas físicos. Aqueles que estavam na fase de resistência e quase exaustão 
apresentam, em sua maioria, sintomas psicológicos. 

A presença de estresse na maioria dos cuidadores de crianças e adolescentes com 
TEA, conforme observado no presente trabalho, confirma dados como os apresentados 
por Bilgin e Kucuk (2010) e por pesquisas realizadas com pais e mães de filhos com 
TEA (Schmidt & Bosa, 2007; Reis & Gomes, 2016). 

É importante entender que a fase de resistência, na qual a maioria dos cuidadores 
deste estudo encontrava-se, é caracterizada por ser a fase na qual o organismo tenta 
estabelecer o equilíbrio corporal perdido devido ao estresse. Quanto maior o esforço 
para tentar equilibrar-se, maior é o desgaste para o indivíduo. Nesta fase o corpo pode 
ficar sensível, facilitando o aparecimento de doenças virais e bacterianas (Lipp, 2005; 
Lipp & Malagris, 2010). 

Pesquisas afirmam que o nível de estresse apresentado pelos cuidadores de 
pessoas com TEA é superior ao estresse apresentado por outros cuidadores, como de 
crianças e adolescentes com síndrome de Down (Fávero & Santos, 2005; Marques & 
Dixe, 2011). As preocupações com a autonomia dos filhos com TEA e a necessidade de 
ter uma estabilidade financeira para manter o tratamento do filho são, comumente, 
alguns dos desencadeadores de estresse (Reis & Gomes, 2016). 

Devidos às limitações nos instrumentos de coleta de dados, houve a necessidade 
de incluir no estudo apenas crianças e adolescentes com TEA que fizessem uso 
funcional da linguagem oral. Dados da literatura apontam que não há diferanças 
significativas no nível de estresse de pais/cuidadores de crianças e adolescentes com 
TEA com e sem comunicação oral (Segeren & Fernandes 2016). 

Sobre a qualidade na interação familira, avaliada através do EQIF, não houve 
diferença nas escalas negativas para os grupos com e sem estresse. Nas escalas 
positivas, foi observado que nos itens “Meu filho costuma me contar as coisas boas que 
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acontecem com ele” e “Meu filho costuma me contar as coisas ruins que acontecem 
com ele”, não houve diferença entre os dois grupos (com e sem estresse), onde os 
cuidadores relataram que isso nunca acontece. 

 No item 22 “Meu filho costuma falar sobre seus sentimentos para mim”, que 
também compõe a escala positiva, o grupo sem estresse teve moda de valor número 5, 
enquanto que o grupo com estresse apresentou moda no valor de 1, relatando que isso 
nunca acontece. Especificamente sobre não falar coisas boas ou ruins, não foram 
encontrados na literatura dados que pudessem auxiliar na análise deste resultado. Novos 
estudos com amostras maiores e metodologia diferentes, como a pesquisa qualitativa, 
podem ajudar na melhor compreensão deste achado. 

Especificamente sobre o item 22, que faz parte da escala sentimentos, o ínicio de 
uma análise pode ser realizada a partir do estudo realizado por Stasiak, Weber e 
Tucunduva (2014), no qual os autores usaram o EQIF e outro instrumento para avaliar o 
estresse. No referido estudo foi identificado que os cuidadores com estresse cuidavam 
de indivíduos que expressavam menos sentimentos. 

Algumas dificuldades ocorreram durante a realização deste estudo. Destacamos, 
inicialmente, a falta de um instrumento, desenvolvido em nosso país, que tivesse como 
objetivo avaliar a qualidade na interação familiar de pais de crianças com 
desenvolvimento atípico e sem linguagem oral funcional. Nos instrumentos atualmente 
existentes há itens inadequados para pais de crianças/adolescentes que não usam a 
linguagem oral. Esta restrição impossibilitou a participação de muitos candidatos e 
aponta para a necessidade de realização de estudos com este objetivo. Esta mesma 
restrição levou à dificuldade para a composição de uma amostra maior, o que direciona 
para a necessidade de novos estudos que busquem avaliar estresse e qualidade na 
interação familiar de pais/cuidadores de indivíduos com TEA. 

 
Considerações Finais 

Estudos que tenham como objetivo medir o estresse presente em pais/cuidadores 
de indivíduos com TEA, bem como e a relação estabelecida entre ele e a qualidade na 
interação familiar são de extrema importância. 

No estudo realizado foi possível verificar a presença de estresse na maior parte 
dos cuidadores de crianças e adolescentes com TEA. Ainda são poucos os estudos 
nacionais sobre este tema e neste trabalho apresentamos algumas contribuições. 
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Considerando que as tarefas de cuidados são normalmente direcionadas às mães, 
foi observado que a maioria estava com estresse e na fase de resistência, que é marcada 
pela tentativa de reequilíbrio do organismo, propiciando o aparecimento de doenças. 
Com base nestas informações, faz-se necessário pensar em acompanhamentos e 
intervenções para estas famílias e/ou cuidadores. Cuidar de quem cuida no intuito de 
entender as questões que estão além da relação de cuidado, mas que dizem respeito ao 
indivíduo como ser amplo e complexo.  
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DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA (ANEXO I) 
 
Declaramos que (INSERIR AQUI O NOME DA INSTITUIÇÃO) tem interesse 

em participar do projeto Avaliação do estresse e a qualidade na interação familiar de 
pais/cuidadores de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista, 
proposto pela pesquisadora Ana Lúcia Novais Carvalho (professora adjunta do curso de 
Psicologia da UFF/ESR), autorizando sua execução. 

Declaramos ainda, conhecer e cumprir as Resoluções éticas Brasileiras, em 
especial a Resolução CNS 466/2012. Esta instiuição está ciente de suas 
responsabilidades como instituição co-participante e de seu compromisso no resguardo 
da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infra-
estrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar. 

Esta autorização está condicionada à aprovação final da proposta pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa responsável por sua avaliação. 

 
Campos dos Goytacazes, _______ de ___________ de 2016 

 
__________________________________________ 

(INSERIR O NOME DO RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO) 
(INSERIR O NOME DO CARGO) 

(INSERIR CARIMBO) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (ANEXO II) 
Dados de identificação 
Título do Projeto: Influência do nível de estresse nas qualidades de interação familiar 
de cuidadores de crianças diagnosticadas com Transtorno de Espectro Autista. 
Pesquisador Responsável: Ana Lúcia Novais Carvalho 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UFF/ESR – Campos dos 
Goytacazes 
Telefone para contato do Pesquisador: (21) 99401-0913 
E-mail para contato do Pesquisador: analucianovaiscarvalho@id.uff.br 
Contato aluna participante: Camila Gomes Marques, estudante de Psicologia (9º 
Período), (22) 998892731, e-mail: camila_marques6@yahoo.com.br  
 
Nome do voluntário: 
__________________________________________________________________ 
Idade: _____________ anos R.G. _______________ 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 
Influência do nível de estresse nas qualidades de interação familiar de cuidadores de 
crianças diagnosticadas com Transtorno de Espectro Autista, de responsabilidade da 
pesquisadora Ana Lúcia Novais Carvalho. 
Justificativas e objetivos: 

Compreender as relações estabelecidas pelo cuidado entre as crianças e 
adolescentes com Transtorno de Espectro Autista e seus cuidadores, sejam eles 
familiares ou não, tem importância para intervenções que podem ser realizadas com esta 
população. O presente estudo tem como objetivo compreender o estresse parental 
presente na interação familiar do pública ao qual a pesquisa se destina. 
Descrição detalhada dos procedimentos: 

Os participantes do estudo serão cuidadores de crianças e adolescentes com 
Transtorno do Espectro Autista, que responderão a questionários e escalas 
comportamentais para avaliar o estresse parental e a qualidade da interação familiar. 
Todos os instrumentos serão preenchidos com a devida orientação da estudante de 
graduação de psicologia, participante do projeto.  
Desconfortos e riscos associados e previsão das medidas e cautelas a serem 
empregadas para evitar e/ou reduzir os potenciais danos: 

Os riscos para participação nesta pesquisa são mínimos. Os procedimentos 
adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos conforme resolução no. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

Acrescentamos que todas as informações são confidenciais e, em hipótese 
alguma, os nomes dos participantes serão publicamente divulgados. Os resultados do 
estudo serão usados para fins científicos. A sua participação é voluntária e você poderá 
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retirar o consentimento a qualquer tempo, sem que haja nenhum prejuízo ou 
penalização. 
Benefícios esperados: 

Com os resultados da pesquisa, será possível ampliar o conhecimento sobre o 
estresse parental gerado em cuidadores de crianças e adolescentes com TEA a partir das 
relações de cuidado que são estabelecidas. A pesquisa pode contribuir para aprofundar 
conhecimentos acerca do tema. 
Contato para sanar dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros 
assuntos relacionados com a pesquisa: 
Ana Lúcia Novais Carvalho: (21) 99401-0913; analucianovaiscarvalho@id.uff.br 
Comitê de ética: (21) 2629-9189 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário 
Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou 
demais informações: 
E.mail: etica@vm.uff.br  Tel/fax: (21) 26299189 
 

 
__________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 
 

__________________________________________________________________ 
Testemunha 

 


