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RESUMO

O transtorno do espectro autista (TEA) interfere na comunicação e interação social do sujeito, dificultando sua socialização. O cuidado e convívio 
com pessoas com TEA gera um desgaste emocional pelo tempo e dedicação que lhes são atribuídos. Os objetivos do presente trabalho são avaliar 
a sobrecarga e a qualidade de vida dos cuidadores de crianças, adolescentes e adultos com esse transtorno e identificar os elementos estressores 
específicos associados à atividade de cuidar dos mesmos. Trata-se de uma pesquisa correlacional, na qual foram utilizados como amostra os 
cuidadores que têm filhos com TEA que estudam na Escola Municipal Marcos Gil, situado na região de Mesquita - RJ, os que fazem uso do Serviço 
de Psicologia Aplicada (SPA) da Universidade Estácio de Sá – Campus Nova Iguaçu e também aqueles que têm filhos que frequentam a 
psicoterapia REMIS, em Nova Iguaçu - RJ, tendo como critério serem pessoas que estejam relacionadas ao cuidado e convívio. Foram aplicadas a 
“Versão brasileira da Escala de Estresse Percebido: tradução e validação para idosos” para medir o grau de estresse e entrevista estruturada. Para 
a comparação dos resultados, utilizou-se uma amostra aleatória de cuidadores que têm filhos com desenvolvimento típico, os mesmos 
responderam a Escala e entrevista (adaptada). O escore de estresse de cuidadores que têm filhos com TEA se mostrou superior aos cuidadores 
que não têm, a demanda que possuem é maior e a sua saúde em geral é mais afetada, sendo alguns dos fatores que podem impactar a qualidade 
de vida, neste caso, a intensidade dos sintomas, a frequência das crises, a deficiência no suporte social, a mudança de rotina (que influencia direta 
ou indiretamente o cotidiano de todos que convivem no mesmo espaço), a qualidade dos serviços utilizados, a disponibilidade de recursos 
financeiros, a demanda de cuidados, entre outros. Constatou-se que a qualidade de vida desses cuidadores é diretamente atingida, tendo em 
vista que sua vida social, qualidade do sono, alimentação e outros apresentaram prejuízo.
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