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RESUMO

Os acadêmicos de Enfermagem, independente da área de atuação no futuro quando profissional, tem um importante papel tanto na identificação 
das alterações motoras características do Transtorno do Espectro Autista (TEA), como também ajuda na promoção da qualidade de vida e 
desenvolvimento global. O TEA é um distúrbio do neurodesenvolvimento que afeta precocemente desenvolturas de comunicação, socialização e 
comportamento. O autismo é caracterizado por transtorno do desenvolvimento, o qual apresenta déficit na comunicação, socialização e 
comportamento; acarretando diversos prejuízos. Uma vez que a pessoa em todas as suas fases necessita de interação social para melhor 
desenvolvimento. Os sinais e sintomas presentes nos primeiros meses de vida da criança são detectados, geralmente, pelos pais que costumam 
relatar que seus filhos se isolam, não gostam de carinho, não choram, não conseguem manter um contato visual, além de apresentarem 
hipoatividade. Estudos recentes, relatam da estimativa de prevalência do TEA é 62/10.000, com uma incidência quatro vezes maior em meninos 
do que em meninas. Diante da complexidade e baixa informação relacionadas ao TEA, avaliar esse conhecimento é premissa e fundamental na 
detecção da necessidade de capacitação dos futuros profissionais de Enfermagem, afim de que haja um número maior de pessoas que conheçam 
e se capacitem, buscando desenvolver habilidades para identificação precoce do TEA, melhorando assim, por consequência a qualidade de vida da 
pessoa com o transtorno e também sua família. Este estudo objetivou analisar o conhecimento acerca das características do autista por 
acadêmicos de Enfermagem. Trata-se de um estudo descritivo, que busca uma conformidade com o evento investigado, por meio do 
levantamento de informações, de abordagem qualitativa. Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNESA - RJ (CAEE: 
68870917.0.0000.5435 e Parecer Nº. 2.215.333), foram entrevistados 180 acadêmicos Enfermagem que concordaram em participar do estudo 
após ter conhecimento do assunto e assinarem termo de consentimento livre e esclarecido. Dos pesquisados 82% do sexo feminino e idade 
predominante entre 18 e 42 anos sendo 88% dos entrevistados; 72% são profissionais de saúde; 51% sabem o que é o TEA, enquanto 49% 
desconhecem; 76% disseram que o TEA é de muita importância para seu crescimento enquanto acadêmico de enfermagem. Em relação as 
características específicas do TEA, 16% disseram que apresentam dificuldade na fala; 41% informaram que o exercício auxilia a pessoa na 
capacidade aeróbica e coordenação motora; 94% nunca participou de cursos ou palestras relacionadas com o TEA; 91% dos entrevistados 
relataram que o conhecimento que possui é insuficiente para fornecer informações adequadas para as pessoas com TEA; 63% conhece alguma 
característica sobre o TEA, mas ainda é muito preocupante que 37% desconhecem as particularidades do TEA. As características específicas de 
comportamento das pessoas com autismo juntamente com o grau de severidade do transtorno, podem contribuir para o aumento de estressores 
em potencial para familiares. O TEA traz identificação sobre a condição do desenvolvimento neurológico da criança deliberada a partir das 
avaliações comportamentais, caracterizado por déficits no diálogo social, na influência mútua, na sensibilidade sensorial, coordenação motora e 
níveis de atenção, com a presença de complicações no que diz respeito a realização de atividades e desempenho. Os quadros variam em 
intensidade e severidade nas suas diferentes características. Concluímos que quando se tem conhecimento, o acadêmico e futuro profissional de 
Enfermagem poderá realizar suas funções com mais autonomia, o seu trabalho terá maior visibilidade, além de ser mais valorizado, uma vez que a 
competência do profissional está estabelecida em sua formação acadêmica, a qual o instrumentaliza para a realização de consultas e elaboração 
de diagnósticos.
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