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Resumo 
 
Valino VC. Comunicação e qualidade de vida em famílias de crianças com 
distúrbio do espectro do autismo [dissertação]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2013. 
 

Objetivo: Investigar a relação entre qualidade de vida e dificuldades na 

comunicação relatadas pelos familiares de crianças com diagnóstico inserido 

nos Distúrbios do Espectro do Autismo (DEA) em comparação com os 

familiares de crianças com outros Distúrbios do Desenvolvimento. Métodos: 

Participaram do estudo 100 familiares de crianças com Distúrbios do 

Desenvolvimento. Responderam ao Questionário de Levantamento de 

Dificuldades Comunicativas de Pais de Crianças do Espectro do Autismo, ao 

Perfil Funcional da Comunicação – Checklist e ao o Questionário World Health 

Organization Quality of Life - Bref. Resultados: Familiares de crianças com 

Distúrbio do Espectro do autismo não apresentam qualidade de vida diminuída 

em relação aos pais de crianças com outros distúrbios do desenvolvimento, 

porém as dificuldades na qualidade de vida descrita pelos familiares parecem 

estar relacionadas com questões de impressão quanto a eles próprios e com 

questões da impressão das outras pessoas em relação às suas 

crianças.Essas crianças também apresentaram maior uso dos meios 

comunicativos e de atos comunicativos mais interpessoais. Discussão: Apesar 

do maior uso dos meios comunicativos e dos atos comunicativos mais 

interpessoais por parte das crianças DEA, os pais ainda relatam as maiores 

dificuldades no questionário de dificuldade comunicação. Isso pode acontecer 

porque o questionário abrange não só questões de dificuldade de 

comunicação, mas também questões quanto ao comportamento e da interação 

da criança com os familiares e outras pessoas. Conclusão: Existem reflexos 

específicos dos DEA em suas famílias, que parecem não estar associadas ao 

perfil funcional da comunicação. 

 
Descritores: Transtorno autístico; Qualidade de vida; Comunicação; Família; 

Crianças com deficiência; Deficiências do desenvolvimento; Questionários; 
Relações interpessoais; Lista de checagem/métodos. 
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Abstract 

 
Valino VC. Communication and  quality of life  in families of children diagnosed 
with autism spectrum disorder [dissertation]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2013. 
 
 

Purpose: Investigate the relations between life quality and communication 

difficulties reported by parents of children diagnosed with Autism Spectrum 

Disorders in comparison with the families of children with other Developmental 

Disorders. Methods: The study included 100 parents of children with 

Developmental Disorders. They Responded to the Questionnaire of 

Communicative Difficulties to Parents of Children with Autism Spectrum, the 

Functional Communication Profile - Checklist and Questionnaire of the World 

Health Organization Quality of Life - Bref. Results: Families of children with 

autism spectrum disorder do not present decreased life quality compared to 

parents of children with other developmental disorders, but the difficulties in the 

quality of life described by family members appear to be related to printing 

issues for themselves to and issues with printing from other people regarding 

their children. These children also showed greater use of communication means 

and more interpersonal  communicative acts. Discussion: Despite the increased 

use of communication means and more interpersonal communicative acts by 

children with autism, parents still claim having the biggest difficulties in the  

communication difficulties questionnaire. This can happen because the survey 

covers not only issues of communication difficulty, but also questions about the 

behavior and interaction of the child with family members and others. 

Conclusion: There are specific consequences of Autism in their families but it is 

not associated with functional communication profile. 

 

Descriptors: Autistic disorder; Quality of life; Communication; Family; Disabled 

children; Developmental disabilities; Questionnaires; Interpersonal relations; 

Cheklist/methods. 



18 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introdução 



19 

 

 
 

 
INTRODUÇÂO  
 

 

Em uma família com um membro com necessidades especiais os 

problemas relacionais são tão comuns quanto nas demais famílias, mas, 

dependendo da forma com que essa família lida com a situação, o momento da 

chegada desse membro é permeado por sobrecarga relacionada a sentimentos 

de incerteza,  ansiedade quanto ao futuro da criança ou ao impacto do cuidado 

que será exigido dos pais (SILVA e DESSEN, 2004). 

 A qualidade de vida de familiares de criaças com distúrbios do 

desenvolvimento, quando comparada com a de pais de crianças com 

desenvolvimento típico, tem se mostrado diminuída, seja qual for esse 

distúrbio. 

No Brasil, o censo de 2000 aponta para uma prevalência de cerca de 

24,5 milhões de pessoas portadoras de deficiência, o que corresponde a 14,5% 

da população brasileira (IBGE,2002). 

Cada distúrbio apresenta características físicas e comportamentais 

diferentes, o que em geralinfluencia no tipo de dificuldade apresentada. Isso 

levanta a hipótese de que as diferentes dificuldades encontradas nos distúrbios 

de desenvolvimento podem influenciar diretamente na qualidade de vida dos 

pais e cuidadores.  

Nos Distúrbios do Espectro do Autismo (DEA), as alterações nas 

interações sociais, comunicação e comportamento, a tríade de características 

do quadro, também refletem nas dificuldades encontradas por pais e 

cuidadores destas crianças. 

No Brasil, existe uma grande quantidade de instituições especializadas 

em atendimento a crianças com deficiência. Essas instituições oferecem 

atendimento clínico e/ou escolar a vários distúrbios, dentre eles, os mais 

comuns são os DEA, a Deficiência Mental (DM), a Paralisia Cerebral (PC) e a 

Síndrome de Down (SD). 

 



20 

 

As características de cada distúrbio são distintas, mas podem apresentar 

traços em comum. A dificuldade na linguagem é a principal característica 

comum a esses quadros (Lacerda, 1993; Tamanaha e Perissinoto,1999; 

Freitas, 2006; Pinto e Góes, 2006). Surge assim a questão a respeito das 

diferenças nas dificuldades de comunicação de cada quadro e o quanto elas 

interferem na qualidade de vida dos familiares 

Para responder a essas questões, essa pesquisa foi realizada em três 

instituições diferentes, comparando os DEA com outros três distúrbios do 

desenvolvimento (DM, PC e SD) quanto às questões da comunicação e de 

qualidade de vida. Também foi realizada uma revisão de literatura englobando 

brevemente os conceitos de “DEA’,”DEA e comunicação’, ‘DEA e Família e 

“DM, PC E de e comuncação e família” que fornecem a fundamentação teórica 

desse trabalho. 
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1 Objetivos 

 

Objetivo geral 

 

Investigar a relação entre qualidade de vida e dificuldades na 

comunicação relatadas pelos familiares de crianças com diagnóstico inserido 

nos DEA em comparação com os familiares de crianças com outros 

distúrbios do desenvolvimento. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Comparar a qualidade de vida dos familiares de crianças com DEA com 

familiares de crianças com DM, PC e SD. 

 

- Comparar as dificuldades de comunicação relatadas por pais de crianças 

com DEA com familiares de crianças com DM, PC e SD. 

 

- Verificar se há associações entre a qualidade de vida e as dificuldades de 

comunicação relatadas pelos mais dos diferentes grupos. 

   

1.1. Hipóteses 

 

Existe relação entre dificuldade de comunicação e qualidade de vida 

relatada pelos familiares de indivíduos com diagnóstico inseridos nos DEA. 

 

Existem diferenças entre dificuldade de comunicação e qualidade de 

vida relatada pelos familiares de indivíduos com diagnóstico inseridos nos 

DEA e os pais de crianças com outros distúrbios de desenvolvimento. 
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2. Revisão de Literatura 

 

2.1. Distúrbio do Espectro do Autismo 

  

Os indivíduos com Distúrbio do Espectro do Autismo (DEA) têm, como 

características dificuldades na interação social evidenciada pela inabilidade em 

relacionar-se com outros, característica que traz também problemas de 

conduta. Esse fator reflete-se no ambiente familiar, desorganizando-o e 

impedindo-o de ultrapassar de modo satisfatório suas fases evolutivas. Assim, 

a família passa a viver em função do doente e de suas exigências, por sua 

eventual dificuldade em adquirir autonomia e pela frequente dependência. Não 

se pode deixar de avaliar tal situação como estressante e dificultadora de 

verbalização afetiva (SPROVIERI e ASSUMPÇÃO JR., 2001). 

A CID-10 (1993) define o autismo como um dos Transtornos Globais do 

Desenvolvimento, com desenvolvimento anormal ou alterado, que se manifesta 

antes dos três anos de idade e envolve uma perturbação característica das 

interações sociais, comunicação e comportamento.  

 No DSM-IV (APA, 1994), o autismo está classificado na subcategoria 

dos Transtornos Invasivos do Desenvolvimento1·, onde estão incluídos também 

os quadros de Transtorno de Rett; Transtorno Desintegrativo da Infância; 

Transtorno de Asperger; e Transtorno Invasivo do Desenvolvimento Sem Outra 

Especificação. 

 No DSM-5 (APA,2013), os indivíduos com diagnósticos estabelecidos no 

DSM-IV de Autismo, Transtorno de Asperger ou Transtorno Invasivo do 

Desenvolvimento não especificado devem ser diagnosticados com Distúrbio do 

Espectro do Autismo (DEA).  

 Desde a descrição inicial do Autismo Infantil, por Kanner em 1943, 

diversos estudos tem sido realizados a fim de identificar, caracterizar e propor 

intervenções cada vez mais eficazes para essa manifestação 

(FERNANDES,2000). 

 

                                                
1
 * Os termos  Transtornos Globais do Desenvolvimento e  Transtornos Invasivos do 

Desenvolvimento são traduções diferentes para o termo original em inglês Pervasive 
Developmental Disorder (PDD). 
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  O conceito de Espectro do Autismo não se baseia só na severidade, 

mas também nas características linguísticas, cognitivas e sociais essenciais 

para o diagnóstico desses quadros clínicos (LORD e RISI, 2004). 

    O termo “Distúrbio do espectro do autismo” utilizado por vários 

especialistas e estudiosos da área reflete uma tendência a valorizar a grande 

variedade clínica observada na prática diária e a possibilidade de existirem 

outros subtipos da doença (CUERVO,2008). Esse autor afirma que os quadros 

pertencentes aos DEA caracterizam-se por uma tríade de impedimentos graves 

e crônicos nas áreas de interação social, linguagem e cognição. 

   A etiologia dos DEA é desconhecida. Devido à grande variabilidade das 

manifestações sintomatológicas, até o momento não foi possível determinar 

qualquer aspecto biológico, ambiental ou de interação que contribua de forma 

decisiva para as manifestações do distúrbio. O diagnóstico é feito por avaliação 

clínica associada à aplicação de critérios de diagnósticos específicos (SILVA e 

MULIK,2009). 

 Com relação às dificuldades de interação social, os manuais de 

diagnóstico médico (DSM-5, 2013; DSM-IVTR, 2002; CID-10, 1993) destacam 

que pessoas autistas não apresentam interesses em ter amigos, não entendem 

convenções sociais, preferindo atividades solitárias e ignorando seus pares, 

inclusive os irmãos. Além disso, evidenciam falta de respostas a emoções das 

outras pessoas e falta de modulação do comportamento nos diferentes 

contextos. 

       Embora nesses distúrbios existam inúmeras manifestações clínicas, 

verificam-se constantemente as dificuldades na área da comunicação verbal e 

não-verbal,  manifestações que representam um impacto significativo na 

inserção social e cultural dos indivíduos (KOEGEL,2000). 

 Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (2012) nos 

Estados Unidos o autismo afeta, em média, uma em cada 88 crianças 

nascidas. No Brasil, o primeio estudo de epidemiologia sobe os DEA foi 

realizado na cidade paulista de Atibaia e verificou a prevalência de um caso de 

autismo para cada 368 crianças de 7 a 12 anos (Paula e Cols, 2011). 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Atibaia
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2.2. Distúrbio do Espectro do Autismo e Família 

 

Gallo-Pena (2006) afirma que, ao relacionar as temáticas qualidade de 

vida, família e DEA, é necessário considerar que para a família a ideia de 

normalidade é onipresente. A percepção das diferenças do filho e o próprio 

diagnóstico de DEA mobiliza na família a necessidade de ajustamentos e de 

reorganização, a experiência oscila entre a aceitação e a rejeição, a 

esperança e a angústia. A mesma autora afirma que em seu estudo, ao 

serem comparados grupo caso (mães de crianças com DEA) e grupos 

controles (mães de crianças com SD) no que refere à qualidade de vida, não 

houve diferenças significativas entre os grupos, o que pode ser entendido 

pela capacidade de resiliência e empatia tanto das mães com filhos com 

DEA, quanto das mães com filhos com SD. 

Segundo Shimidt e Bosa (2007) o impacto da tríade comportamental 

dos DEA nas mães tende a obedecer a certa hierarquia, na qual os 

comprometimentos da comunicação e interação social parecem exercer um 

impacto maior no senso de auto-eficácia materna do que os demais 

problemas comportamentais. Considerando que a qualidade da interação 

social depende de ambos os elementos da díade, torna-se óbvio 

compreender por que consistentemente este grupo de pais tem sido 

apontado como de maior risco para o desenvolvimento de estresse, 

comparado ao de outras condições neuropsiquiátricas. 

Para Fávaro e Santos (2005) embora a severidade dos sintomas dos 

DEA seja uma grande fonte de estresse na família, o prejuízo cognitivo é o 

fator principal de estresse parental. 

Barbosa e Fernandes (2009) avaliaram a qualidade de vida de 

cuidadores de crianças e adolescentes incluídos nos DEA utilizando o 

instrumento WHOQOL-bref, e observaram que as questões sócio-

demográficas também foram determinantes na caracterização da qualidade 

de vida dos sujeitos da pesquisa pois fatores referentes a estas questões, 

como as dificuldades no acesso aos serviços de saúde, contribuem para o 

aumento do nível de estresse dos cuidadores de crianças e adolescentes 

incluídos nos DEA.  
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No estudo de Fávero-Nunes e Santos (2010) também foi observado que o 

domínio meio ambiente foi o menos referido. 

Sprovieri e Assumpção Jr. (2001) avaliaram 15 famílias de crianças com 

DEA, 15 de portadores da SD e 15 de filhos saudáveis, com indivíduos na faixa 

etária de 5 a 15 anos. Constatou-se que as famílias dos DEA e portadores da 

SD são dificultadoras da saúde emocional dos elementos do grupo, 

constituindo as dos autistas maior porcentagem. A atenção requerida dos pais, 

diante da gravidade dos sintomas da criança com DEA, suscita estresse no 

sistema familiar, que é significativo quando comparado ao de famílias de 

crianças com outras enfermidades. 

Segundo Allik e colaboradores (2006) as características do 

comportamento das crianças com DEA interferem diretamente na qualidade de 

vida de suas mães. 

 Monteiro et al (2008), afirmam que as mães vivenciam o fato de ter um 

filho com DEA apresentam sentimentos de nulidade, perda da fé e solidão. Elas 

também deixam de viver o seu cotidiano para viverem o cotidiano do filho. Ao 

assumirem sua condição existencial de estar no mundo e ser mãe de uma 

criança autista, passam a se compreender como capazes de lutar pelo bem-

estar do filho, sem queixas, demonstrando abnegação, paciência e 

preocupação.  

Fernandes (2009) realizou um levantamento da literatura internacional 

sobre autismo e suas famílias e observou que os temas mais comuns desses 

estudos são as questões envolvendo estresse e dificuldades emocionais, 

grupos de apoio e qualidade de vida, caracterização das famílias e seus 

membros, processos de intervenção e seus resultados e como os pais veem 

seus filhos autistas.  

 Os padrões repetitivos de comportamento, baixo nível de comunicação e 

necessidade de grandes cuidados são fatores que aumentam a tensão dos 

pais (SCHIMIDT e cols, 2007). 

 Marque e Dixe (2011) consideram que ser pai de uma criança ou jovem 

com DEA representa ter necessidades insatisfeitas que podem ter implicações 

nos níveis pessoal e familiar. 
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Uma das maiores fontes de conflito entre pai e mãe são divergências 

quanto às práticas educativas, em especial as questões de superproteção e 

determinação de limites para o filho ( Sifuentes e Bosa,2010) 

 As mães de crianças autistas frequentemente renunciam à carreira 

profissional, à vida social e às relações afetivas em prol dos cuidados maternos 

(SMEHA E CEZAR,2011)  e a maior preocupação geralmente está associada 

às expectativas quanto ao futuro da criança (KHEIR e colaboradores, 2012). 

 

 

3. Distúrbio do Espectro do Autismo e Comunicação 

 

 Qualquer que seja a abordagem conceitual, a hipótese etiológica e o 

critério diagnóstico envolvendo o autismo infantil, a linguagem sempre 

apresenta um aspecto fundamental da patologia (FERNANDES,1994). 

As alterações de linguagem associadas aos distúrbios do espectro do 

autismo estão principalmente relacionadas ao uso funcional da linguagem, 

nos diversos contextos sociais (FERNANDES, 1996). 

O Autismo evidencia prejuízos qualitativos e quantitativos na iniciativa 

de comunicação verbal e não verbal, independentemente do nível 

comunicativo do sujeito (KOEGEL,2000). 

 Lopes (2000), tendo em vista as alterações de linguagem presentes nos 

DEA e levando em conta que toda ação comunicativa é inerente ao contexto 

em que ela ocorre, já demonstrava a importância de considerar não apenas o 

receptor na interação, mas também o efeito da reação deste sobre o emissor; 

portanto o quanto a situação comunicativa pode interferir no processo de 

interação. 

      Fernandes, em 2003, afirmou que as alterações de linguagem são variáveis 

conforme o grau de severidade do quadro clínico, sendo de grande importância 

as pesquisas que visam a melhor compreensão sobre o funcionamento da 

comunicação nestas crianças. As alterações de linguagem nos DEA têm 

caráter delimitador dos quadros, sendo um fator de grande importância para o 

prognóstico. A autora também afirmou que independentemente do pressuposto 

teórico utilizado, a linguagem aparece como característica fundamental dentro 
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dos quadros dos DEA. 

 Segundo Gadia e colaboradores (2004) as dificuldades na comunicação 

ocorrem em graus variados, no que se refere tanto à habilidade verbal quanto 

não verbal, de compartilhar informações com outros. Algumas crianças não 

desenvolvem habilidades de comunicação. Outras apresentam linguagem 

imatura, podendo ser caracterizada por jargões, ecolalias, reversões de 

pronome, prosódia anormal e entonação monótona. Os déficits de linguagem e 

de comunicação persistem na vida adulta. Aqueles que adquirem habilidades 

verbais podem demonstrar déficits persistentes em estabelecer conversação, 

tais como falta de reciprocidade, dificuldades em compreender sutilezas de 

linguagem, piadas ou sarcasmo, bem como problemas para interpretar 

linguagem corporal e expressões faciais. 

Cardoso e Fernandes (2006) afirmam que dentro do Espectro do Autismo, 

as alterações de linguagem tem caráter delimitador dos quadros, sendo um 

fator de grande importância para o diagnóstico. 

A natureza exata dos problemas de linguagem ainda é pouco 

compreendida, especialmente devido às variações nas manifestações do 

quadro. Parte das crianças autistas não utiliza a linguagem de forma funcional 

e apresenta atrasos persistentes na comunicação (Miilher e Fernandes, 2009). 

Fernandes e colaboradores (2010) realizaram orientações para mães de 

crianças com DEA e observaram que houve um impacto positivo do 

procedimento de orientações sistematizadas voltadas às questões de 

comunicação e linguagem, realizadas juntamente com o processo de terapia de 

linguagem das crianças (e não em substituição a ela). 

 As alterações de comunicação em indivíduos do espectro do autismo 

incluem, desde a ausência de fala em crianças com mais de três anos, a 

presença de características peculiares, como ecolalia, inversão pronominal, 

discurso descontextualizado, ausência de expressão facial, até o 

desaparecimento repentino da fala (Kozlowski e cols., 2011). 
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2.4. Deficiência Mental, Paralisia Cerebral e Síndrome de Down e a Comunicação e 

Família. 

Quanto maior a gravidade da alteração do desenvolvimento de uma 

criança, maior é a precocidade de sua identificação pelo pediatra. Assim o 

comprometimento motor é mais facilmente percebido do que as alterações de 

linguagem e cognitivas, comumente diagnosticadas somente após três ou 

quatro anos de idade, o que retarda o tratamento e a possibilidade de 

reabilitação (Levy e Hyman,1993).  

Andraca e colaboradores, em 1998, afirmaram que se define como fatores 

de risco uma série de condições biológicas ou ambientais que aumentam a 

probabilidade de déficits no desenvolvimento neuropsicomotor da criança 

As deficiências estão subdivididas em mental, física, sensorial (auditiva 

ou visual) e mista, na qual todos os tipos de déficits e limitações podem estar 

presentes (Pfeiffer e colaboradores, 2003). 

  

A Deficiência Mental (DM) é definida como a incapacidade caracterizada 

por limitações significativas nas funções intelectuais e no comportamento 

adaptativo do indivíduo, que fica explícita em suas habilidades conceituais, 

sociais e práticas. Estabelece-se antes dos 18 anos de idade sendo assim uma 

doença do neurodesenvolvimento (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 

1992). 

A linguagem de crianças portadoras de DM é mais dispersa e limitada do 

que a de crianças normais e também mais pobre sintaticamente, uma vez que 

lhes faltam habilidades para impor uma estrutura temporal ou hierárquica em 

eventos (ALMEIDA, 1989). 

As famílias com crianças com DM têm uma sobrecarga adicional em 

todos os níveis: social, psicológico, financeiro e também nos cuidados com a 

criança. Essa sobrecarga pode estar relacionada aos sentimentos de 

ansiedade e incerteza quanto à sobrevivência da criança, ao seu 

desenvolvimento, ao cuidado a longo prazo e ao próprio impacto desse cuidado 

sobre a vida pessoal da mãe. Estes fatores podem causar um senso de 
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limitação e restrição, resultante de um compromisso prolongado e crônico de 

cuidado (SHAPIRO e cols, 1998). 

A confirmação de que a criança é portadora de DM apresenta-se como 

um transtorno psicológico importante para a família, pois se torna uma fonte 

poderosa de constantes conflitos, que repercutem, profundamente, não apenas 

nos pais e nos demais membros do grupo familiar, mas também, de forma 

muito significativa, na própria criança, dada à relativa restrição de sua 

capacidade de elaboração das situações de ordem psicológica, cognitiva e 

afetiva ao longo de sua vida (Goes, 2006). 

 

A Paralisia Cerebral (PC) foi descrita pela primeira vez em 1843, por 

William John Little, um ortopedista inglês, que descreveu crianças portadora de 

rigidez espástica, acreditando que a etiologia seria devida a circunstâncias 

adversas ao nascimento como dificuldade no trabalho de parto, prematuridade, 

demora para respirar e chorar ao nascer e convulsões.  (GIANNI,2001). 

 Indivíduos com PC apresentam transtorno no desenvolvimento da fala 

devido a alterações nos aspectos motores expressivos da linguagem embora 

em muitos casos a compreensão esteja preservada. Porém, alguns casos 

apresentam alteração de compreensão que pode vir associada a deficiência 

mental e problemas sensoriais (MIGUEL,2001). 

O diagnóstico de PC é definido após a constatação de uma falta de 

oxigênio ou uma agressão relacionada ao cérebro, pré, peri ou pós natal 

(NELSON,1994). 

 No Brasil, a maior causa de PC é a anóxia peri-natal, causada 

geralmente, por trabalho de parto anormal ou prolongado (CASTANHO E 

RIBEIRO, 2002). 

 O impacto da PC na família é fato indiscutível e altera a dinâmica familiar 

de maneira diferente para cada um dos seus membros provocando 

reestruturação em suas vidas (PETEAN E MURATA, 2001). As dificuldades 

são mais evidenciadas do que as facilidades e trazem repercussões nas 

atividades de vida diária. Lidar com convulsões de difícil controle, 

espasticidade, alterações de tônus postural e presença de reflexos primitivos 

implica na complicação de tarefas simples, como alimentação, banho, 
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locomoção, pois as crianças ficam, cada dia, mais dependentes dos cuidadores 

(Dantas e colaboradores, 2010). 

 Segundo Carvalho e colaboradores (2010) a qualidade de vida de mães 

de crianças e adolescentes com PC encontra-se prejudicada, principalmente 

quando relacionada aos aspectos que compõem o domínio meio ambiente e 

das relações sociais.  

As mães de crianças com PC apresentam também muitas incertezas, 

principalmente quanto ao futuro da criança (Gondim e Carvalho,2012). 

 

A Síndrome de Down (SD) foi descrita pela primeira vez por John 

Langdon Down em 1866, que verificou semelhanças fisionômicas em crianças 

com deficiência mental (PUESHEL, 2001). 

 Em 1959 o Dr. Jerôme Lejeune e colaboradores apresentaram o estudo 

que determinava a trissomia do cromossomo 21 como a causa da SD 

(VOIVIDIC,2005). 

 A SD pode ser diagnosticada no período pré natal (IERVOLINO,2005) ou 

pós natal (VOIVIDIC,2005) devido a alterações fenotípicas que, quando 

presentes em conjunto, geram a suspeita diagnóstica, que deve ser  

confirmada ou negada pelo exame do cariótipo. 

Com relação à comunicação, sua capacidade compreensiva tende a ser 

superior à de expressão e devido à dificuldade com a linguagem oral, os 

gestos, assim como o contato visual e sorriso, podem ser úteis e servir como 

um importante meio de comunicação (SUBIRACHIS, 2005).  

 Andrade e Limongi (2007), afirmam que muitas crianças com SD 

desenvolvem significativamente a comunicação gestual para compensar o 

atraso de sua produção oral. 

Em relação às famílias de crianças com SD, Sunelaites, Arruda e 

Marcom (2007) relatam que mães de crianças com essa síndrome apresentam 

angústias e medos quanto ao preconceito e ao futuro de seus filhos. 

 A presença de estresse como um fator importante, é manifestado em 

formas e em intensidades diversas, nos diferentes membros da família, 

inclusive naqueles que apresentam o acometimento (BUZATTO E 

BERESIN,2008). 
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Cunha, Blascoci-Assis e Fiamenghi (2010) realizaram um estudo 

qualitativo sobre o impacto do diagnóstico da SD na família. Todas as famílias 

relataram sentimento de perda do filho idealizado. 
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Métodos 

 



35 

 

3. Métodos 

Essa pesquisa foi encaminhada à comissão de ética para pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e recebeu aprovação 

sob protocolo número 152/12 apresentado no anexo1. Todos os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento livre e esclarecido (anexo 2). 

 

3.1 Sujeitos 

Participaram do estudo 100 familiares de crianças com diagnóstico de 

distúrbios do desenvolvimento, atribuídos por médicos segundo critérios do 

DSM-IV ou da CID-10. 

Foi solicitada a participação de familiares de crianças com distúrbio do 

desenvolvimento, de ambos os gêneros divididos em grupos: 

1. Grupo 1 – Grupo Pesquisa 

40 familiares de crianças com diagnósticos incluídos DEA. 

2. Grupo 2 – Grupo Controle: 

 20 familiares de crianças com diagnóstico de SD. 

 20 familiares de crianças com diagnóstico de PC. 

 20 familiares de crianças com diagnóstico de DM. 

 

A tabela 1 apresenta a caracterização das idades das crianças 

familiares dos sujeitos do estudo 

 

Tabela 1- Caracterização da Idade das crianças familiares dos sujeitos do estudo 

 

A Tabela 2 apresenta a caracterização dos sujeitos em relação à 

idade. 

 
DEA DM PC SD 

     

Média 8,9 9,9 9,2 8,9 

Desvio Padrão 2,4 2,2 2,5 3,5 

     



36 

 

Tabela 2  – Caracterização dos sujeitos em relação à idade. 

 
DEA DM PC SD 

     

Min 21 28 23 19 

Max 58 73 68 77 

Média 31,2 32,2 29,7 35,4 

 

A Tabela 3 Apresenta a caracterização dos sujeitos em relação ao grau de 

parentesco com a criança. 

Tabela 3- Caracterização dos sujeitos em relação ao grau de parentesco com a criança  

Grau de 
Parentesco (%) DEA DM PC SD 

Mãe 92% 75% 85% 90% 

Pai 5% 5% 5% 0% 

Avô/ Avó 3% 10% 5% 0% 

Tio / Tia 0% 10% 5% 10% 

 

As entrevistas foram realizadas em três locais: 

1- Instituto CARE de Reabilitação e Desenvolvimento Humano que é uma 

instituição privada, localizado na região do Morumbi na zona sul de 

São Paulo e realiza atendimentos gratuitos ou com cobrança de 

valores após avaliação social. 

2- Núcleo Assistencial a Criança Excepcional Mundo Encantado – 

NACEME que é uma instituição privada conveniada à prefeitura, 

localizado na região da Brasilândia na zona norte de São Paulo, e 

realiza atendimentos gratuitos. 

3- Laboratório de Investigação Fonoaudiológica nos Distúrbios do 

Espectro Autismo na Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (LIF DEA – FMUSP) que é uma instituição de ensino localizada 

na região do Butantã na zona oeste de São Paulo e realiza 

atendimentos gratuitos de fonoaudiologia. 
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A Tabela 4- Apresenta a caracterização dos sujeitos quanto à instituição 

frequentada pela criança. 

 

Tabela 4 Caracterização dos sujeitos quanto à instituição frequentada pela criança 

 
DEA DM PC SD 

LIF DEA 22 0 0 0 

CARE 10 11 8 7 

NACEME 8 9 12 13 

 

 

3.2 Material 

 

 Foram aplicados três questionários para a avaliação das dificuldades 

de comunicação e de qualidade de vida: 

 

1- Questionário de Levantamento de Dificuldades Comunicativas de Pais de 

Crianças do Espectro do Autismo (Balestro, e Fernandes, 2012). (anexo 3) 

 

O questionário foi desenvolvido por Balestro e Fernandes (2012) de 

maneira a abranger aspectos básicos para o relacionamento interpessoal, 

tanto no âmbito comunicativo quanto social. Contém 24 perguntas fechadas 

que abrangem quatro domínios: “Impressão e sensação dos cuidadores 

sobre eles próprios em relação a seus filhos”; “Impressão dos cuidadores em 

relação à aceitação das pessoas para com seus filhos”; “Atitude dos 

cuidadores com seus filhos”; “Impressão dos cuidadores em relação aos seus 

filhos”. 

 

2-Perfil Funcional da Comunicação – Checklist. (anexo 4) 

 

 O checklist é uma verificação de funções comunicativas expressadas 

pelas crianças e/ou adolescentes. Aplicado em forma de entrevista, indica 

quais das 20 funções expressas no Perfil Funcional da Comunicação a 

levando-se em consideração a ocorrência e os meios comunicativos 

utilizados, sendo 13 funções comunicativas que expressam relações mais 
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interpessoais e sete funções comunicativas que expressam relações menos 

interpessoais. 

 As respostas as funções e meios comunicativos que a criança utiliza 

no dia a dia, e não apenas numa situação de  avaliação do Perfil Funcional 

da Comunicação. As respostas variam entre a ocorrência e o meio por função 

comunicativa. As ocorrências podem ser: sempre (S), muitas vezes (MV), 

raramente (R) ou nunca (N) e os meios comunicativos podem ser: verbal 

(VE), vocal (VO) e gestual (G). As crianças e/ou adolescentes podem utilizar 

mais de um meio comunicativo em cada função (por exemplo: utilizar o meio 

verbal com apoio do meio gestual).  

 

3-Questionário da World Health Organization Quality of Life - WHOQOL – bref 

(anexo 5). 

 

 O World Health Organization Quality of Life é a versão original do 

questionário desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

contendo 100 questões. O instrumento de avaliação utilizado no presente 

estudo foi a versão em português resumida, o WHOQOL-bref. 

A versão breve do World Health Organization Quality of Life 

(WHOQOL-bref) é composta de 26 questões direcionadas à avaliação dos 

domínios: físico, psicológico, social e meio ambiente. 

 

3.3 Coleta de Dados 

  

 Os questionários foram aplicados individualmente, em uma sessão, 

com os familiares, em entrevistas realizadas pela autora ou pela terapeuta 

responsável pelo atendimento individual da criança no local de atendimento. 

Esse procedimento foi usado para garantir um nível de familiaridade 

semelhante entre o entrevistador e os participantes.  
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3.4.  Análise dos dados 

 

Apresentam-se tabelas com frequências das respostas dos itens dos 

questionários, seguidas de estatísticas descritivas de posição (média, mínimo, 

máximo) e escala (desvio padrão) dos escores calculados a partir dessas 

respostas. As comparações das médias dos grupos foram realizadas através 

de modelos de ANOVA (Neter et al, 1996). Uma vez avaliadas as diferenças 

significativas entre os grupos, utilizou-se o teste de comparações múltiplas de 

Tukey para comparações duas a duas entre os Grupos. 

Posteriormente foram avaliadas as associações entre os escores de 

Dificuldade de Comunicação e do Perfil Funcional da Comunicação (PFC) a 

partir de gráficos de dispersão e o coeficiente de Correlação de Pearson. 

 A consistência das respostas dos escores foi avaliada pelo coeficiente 

Alpha de Cronbach. 

Para as análises, utilizou-se nível de significância de 5% e os resultados 

foram obtidos com auxílio do software estatístico R 2.15.3.  
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4. Resultados 

 

As tabelas 5 e 6 apresentam respectivamente os escores de resposta dos 

questionários de Qualidade de Vida e Dificuldade de Comunicação Percebida 

pelos Pais. Ambos possuem quatro domínios e são constituídos por questões 

na escala de Likert. Como há exatos 100 indivíduos coletados, a frequência 

absoluta e relativa são iguais e, portanto, a tabela apresenta apenas a 

contagem. Não houve informações perdidas. 

 Para o questionário de Qualidade de Vida, os coeficientes Alpha de 

Cronbach para os Domínios Psicológico, Ambiental e Social foram, 

respectivamente, 0,871, 0,781, 0,656. Já para o Domínio Físico, o coeficiente 

foi de 0,432.  

 

Tabela 5- Frequências de respostas às questões sobre Qualidade de Vida 

 

Qualidade de 

Vida 
1 2 3 4 5 Total 

QV_1 2 2 27 64 5 100 

QV_2 2 12 31 47 8 100 

QV_7 5 8 28 48 11 100 

QV_8 6 12 37 39 6 100 

QV_17 2 10 19 51 18 100 

QV_18 5 19 12 44 20 100 

QV_19 0 5 30 47 18 100 

QV_26 5 13 15 51 16 100 

QV_11 7 11 21 45 16 100 

QV_3 3 5 23 9 60 100 

QV_10 0 6 30 42 22 100 

QV_16 4 15 18 41 22 100 

QV_4 2 13 14 20 51 100 

QV_5 5 17 51 23 4 100 

QV_6 2 7 15 50 26 100 

QV_9 2 9 41 44 4 100 

QV_12 10 39 40 9 2 100 

QV_13 1 17 27 49 6 100 

QV_14 19 41 23 13 4 100 
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QV_15 0 5 8 35 52 100 

QV_23 4 13 17 57 9 100 

QV_24 2 28 24 41 5 100 

QV_25 6 27 25 39 3 100 

QV_20 0 10 17 56 17 100 

QV_22 3 15 25 44 13 100 

QV_21 7 9 31 42 11 100 

 

 

Quanto ao questionário de dificuldade comunicativa, os Alphas de 

Cronbach apresentaram bons resultados para os domínios “Impressão e 

sensação dos cuidadores sobre eles próprios em relação a seus filhos”, a 

“Impressão dos cuidadores em relação à aceitação das pessoas para com 

seus filhos” e a “Impressão dos cuidadores em relação aos seus filhos”, 

0,864, 0,783, 0,764, respectivamente. Já no domínio a “Atitude dos 

cuidadores com seus filhos” o alpha foi de 0,360. Esse domínio é formado 

pelas questões 1, 7, 13 e 19. As questões 1 e 19 apresentaram boa 

correlação, porém as questões 1 e 17 apresentaram correlações item-fator 

perto de 0 e atrapalharam na construção do construto.  

 

Tabela 6-  Frequências de respostas nas questões sobre Dificuldade Comunicativa 

Dificuldade 

Comunicativa 
1 2 3 4 5 Total 

DifC_1 7 17 65 11 0 100 

DifC_2 9 37 49 5 0 100 

DifC_3 2 7 64 27 0 100 

DifC_4 12 55 26 7 0 100 

DifC_5 6 46 41 7 0 100 

DifC_6 5 29 49 17 0 100 

DifC_7 11 53 30 6 0 100 

DifC_8 15 53 26 6 0 100 

DifC_9 1 52 32 15 0 100 

DifC_10 4 53 34 9 0 100 

DifC_11 5 34 40 21 0 100 

DifC_12 6 41 38 15 0 100 

DifC_13 3 7 53 37 0 100 
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DifC_14 4 26 48 22 0 100 

DifC_15 2 44 36 18 0 100 

DifC_16 13 50 20 17 0 100 

DifC_17 4 43 33 20 0 100 

DifC_18 0 1 21 78 0 100 

DifC_19 8 47 33 12 0 100 

DifC_20 3 33 43 21 0 100 

DifC_21 0 21 57 22 0 100 

DifC_22 6 28 45 21 0 100 

DifC_23 0 28 40 32 0 100 

DifC_24 0 8 43 49 0 100 

 

 A Tabela 7 apresenta as estatísticas descritivas dos escores formados 

pelos questionários. Todos estão formados em escala de 0 a 100. Para o PFC-

checklist também há uma avaliação dos percentuais de frequência e número de 

utilizações dos meios de comunicação entre as questões mais e menos 

interpessoais. O escore foi composto ponderando o número de respostas 

“Sempre” com 3 pontos, “Muitas vezes” com 2 pontos, “Raramente” com 1 

ponto e “Nunca” com 0 pontos. Depois disso a escala foi reparametrizada para 

que respostas totalmente positivas somassem 100 pontos e totalmente 

negativas, 0 pontos. 

 

Tabela 7- Análise descritiva da Qualidade de Vida, Dificuldade de Comunicação e Checklist do 

Perfil Funcional da Comunicação. 

Qualidade de Vida n Mínimo Máximo Média 
Desvio 

Padrão 

Intervalo de 

Confiança 95% 

 

QV_Psico 100 16,67 97,22 64,22 16,87 60,87 67,57 

 

QV_Fisico 100 16,67 100,00 71,67 17,77 68,14 75,19 

 

QV_Ambiente 100 29,55 95,45 58,86 13,27 56,23 61,50 

 

QV_Social 100 8,33 100,00 64,17 18,52 60,49 67,84 

Dificuldade Comunicação               

 

Atitude dos cuidadores com 
seus filhos. 100 18,75 68,75 42,75 10,72 40,62 44,88 

 

Impressão e sensação dos 
cuidadores sobre eles 

próprios em relação a seus 
filhos. 100 14,58 75,00 43,73 12,04 41,34 46,12 

 

Impressão dos cuidadores 
em relação à aceitação das 

pessoas para com seus 100 18,75 75,00 46,75 13,80 44,01 49,49 
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filhos. 

 

Impressão dos cuidadores 
em relação aos seus filhos. 100 12,50 75,00 43,69 15,19 40,67 46,70 

Checklist - Perfil Funcional de Comunicação           

M
ai

s 
in

te
rp

es
so

ai
s 

(% Sempre) 100 0,00 77,00 23,27 22,88 18,73 27,81 

(% Muitas vezes) 100 0,00 92,30 31,76 22,73 27,25 36,27 

(% Raramente) 100 0,00 48,70 15,87 13,77 13,14 18,61 

(% Nunca) 100 0,00 84,60 29,09 26,67 23,80 34,39 

Meio Gestual 100 0,00 13,00 5,53 4,14 4,71 6,35 

Meio verbal 100 0,00 13,00 5,01 5,28 3,96 6,06 

Meio Vocal 100 0,00 9,00 1,71 2,13 1,29 2,13 

M
en

o
s 

in
te

rp
es

so
ai

s 

(% Sempre) 100 0,00 71,50 14,31 18,63 10,62 18,01 

(% Muitas vezes) 100 0,00 85,80 30,95 22,89 26,41 35,49 

(% Raramente) 100 0,00 57,20 15,74 15,69 12,62 18,85 

(% Nunca) 100 0,00 100,00 39,00 28,17 33,41 44,59 

Meio Gestual 100 0,00 7,00 3,05 2,22 2,61 3,49 

Meio verbal 100 0,00 7,00 1,97 2,19 1,53 2,41 

Meio Vocal 100 0,00 6,00 0,83 1,28 0,58 1,08 

Escores 
Mais Interpessoais 100 3,22 46,17 24,87 10,99 22,69 27,05 

Menos Interpessoais 100 0,00 42,88 20,10 9,93 18,13 22,07 

 

 A Tabela 8 apresenta as comparações das médias dos questionários 

entre os grupos avaliados.  

 

Tabela 8- Comparação das médias das variáveis sobre qualidade de vida, comunicação e 

PFC-checklist segundo o grupo de estudo. 

Domínios 

DEA (n=40) DM (n=20) PC (n=20) SD (n=20) 

p * 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

Q
u
al

id
ad

e 
d
e 

V
id

a 

 QV_Psico 67,8 16,5 53,2 19,3 65,0 15,7 67,4 11,9 0,010 

 QV_Fisico 77,9 17,2 63,8 20,8 70,0 14,2 68,8 15,5 0,020 

 QV_Ambiente 62,1 11,9 54,0 14,1 55,8 13,4 60,3 13,6 0,091 

  

QV_Social 64,8 20,9 61,7 15,9 63,8 15,6 65,8 19,7 0,903 

D
if

ic
u

ld
ad

e 
d
e 

C
o

m
u

n
ic

aç
ão

  

Atitude dos 
cuidadores com 

seus filhos 45,6 12,4 44,1 11,2 40,6 7,7 37,8 6,9 0,039 

 

Impressão e 
sensação dos 
cuidadores 
sobre eles 

próprios em 
relação a seus 46,3 13,7 47,7 14,2 40,8 6,5 37,5 6,9 0,013 
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filhos 

 

Impressão dos 

cuidadores em 
relação à 

aceitação das 
pessoas para 

com seus filhos 54,7 13,3 50,3 13,5 38,4 5,5 35,6 8,4 <0,001 

  

Impressão dos 
cuidadores em 

relação aos seus 
filhos 

51,1 15,0 47,5 15,0 37,8 7,7 30,9 10,8 <0,001 

P
F

C
-c

h
ec

k
li

st
 

M
ai

s 
in

te
rp

es
so

ai
s 

(% Sempre) 28,9 27,2 28,7 16,4 9,1 10,2 20,8 22,8 0,008 

(% Muitas 

vezes) 32,3 22,5 23,0 14,9 25,0 18,6 46,2 27,2 0,004 

(% 

Raramente) 21,7 15,5 14,5 9,6 11,0 11,6 10,5 11,8 0,004 

(% Nunca) 17,1 18,7 33,9 28,0 54,9 22,6 22,5 25,1 <0,001 

Meio Gestual 8,6 4,5 3,7 1,7 2,8 1,9 4,2 2,9 <0,001 

Meio verbal 7,6 5,6 4,0 4,4 1,0 2,5 4,9 4,9 <0,001 

Meio Vocal 1,9 2,9 1,5 1,6 2,0 1,7 1,3 1,1 0,644 

M
en

o
s 

in
te

rp
es

so
ai

s 

(% Sempre) 21,8 22,7 17,5 16,2 4,3 7,9 6,2 11,2 <0,001 

(% Muitas 

vezes) 32,9 21,5 29,2 24,7 15,4 15,8 44,4 21,5 0,001 

(% 

Raramente) 24,6 15,9 12,9 11,3 7,1 11,8 9,5 14,4 <0,001 

(% Nunca) 20,7 18,3 40,4 27,6 73,1 18,4 40,0 20,4 <0,001 

Meio Gestual 5,1 1,9 1,7 1,0 1,2 1,2 2,3 0,9 <0,001 

Meio verbal 3,2 2,3 1,9 2,1 0,3 0,7 1,4 1,6 <0,001 

Meio Vocal 1,4 1,7 0,3 0,4 0,4 0,5 0,8 0,9 0,002 

Escores 

Escore Mais 

Interpessoais 28,8 10,3 24,4 10,4 14,7 7,1 27,6 10,2 <0,001 

Escore 

Menos 

Interpessoais 26,0 8,2 20,6 8,5 8,5 6,0 19,4 7,3 <0,001 

(*) Teste F da ANOVA 
          

 

 Uma vez que tenha sido observada diferença significativa entre os 

grupos, as tabelas 9 a 16 apresentarão as comparações múltiplas de Tukey, 

para avaliar onde que a diferença realmente existe. Como, por exemplo, as 

medidas de Qualidade de Vida: observou-se diferença significativa apenas nos 

domínios Psicológico e Físico. Na Tabela 9 confirma-se que a diferença 

significativa se dá entre os pacientes com DEA e SD em relação a pacientes 

com DM. A qualidade de vida no domínio Psicológico do questionário de 
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Qualidade de Vida nos grupos DEA e SD é superior em relação ao grupo com 

DM, no nível de significância estipulado.  

 
Tabela 9 – Comparações múltiplas de Tukey para o Domínio Psicológico do questionário de 
Qualidade de vida. 

Comparações múltiplas 
Diferença 

estimada 

IC (95%) 
valor p 

Inf Sup 

DM – DEA -14,6 -26,2 -3,0 0,01* 

PC-DEA -2,8 -14,3 8,8 0,92 

SD-DEA -0,4 -12,0 11,2 1 

PC-DM 11,8 -1,6 25,2 0,1 

SD-DM 14,2 0,8 27,5 0,03* 

SD-PC 2,4 -11,0 15,7 0,97 

 

Diferença semelhante se observa no questionário de qualidade de vida no 

domínio Físico (Tabela 10) entre o grupo DEA e o grupo DM. Nesse domínio, 

essa foi a maior diferença significativa observada. 

 

Tabela 10 – Comparações múltiplas de Tukey para o Domínio Físico do questionário de 

Qualidade de vida. 

Comparações múltiplas 
Diferença 

estimada 

IC (95%) 
valor p 

Inf Sup 

DM-DEA -14,2 -26,4 -1,9 0,02* 

PC-DEA -7,9 -20,2 4,4 0,34 

SD-DEA -9,2 -21,4 3,1 0,21 

PC-DM 6,3 -7,9 20,4 0,66 

SD-DM 5,0 -9,2 19,2 0,79 

SD-PC -1,3 -15,4 12,9 1 

 

 Na Tabela 11 só há diferença no domínio “Atitude dos cuidadores com 

seus filhos” do questionário de dificuldade de comunicação entre o grupo SD e 

DEA. 

 

Tabela 11 – Comparações múltiplas de Tukey para o Domínio “Atitude dos cuidadores com 

seus filhos” do questionário de Dificuldade de Comunicação. 

Comparações múltiplas 
Diferença 
estimada 

IC (95%) 
valor p 

Inf Sup 

DM-DEA -1,6 -9,0 5,9 0,95 
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PC-DEA -5,0 -12,5 2,5 0,3 

SD-DEA -7,8 -15,3 -0,3 0,04* 

PC-DM -3,4 -12,1 5,2 0,73 

SD-DM -6,3 -14,9 2,4 0,24 

SD-PC -2,8 -11,4 5,8 0,83 

 

Na tabela 12 as diferenças do questionário de dificuldade de 

comunicação no domínio “Impressão e sensação dos cuidadores sobre eles 

próprios em relação a seus filhos” se deram entre os grupos SD e DEA e SD 

e DM. 

 

Tabela 12 – Comparações múltiplas de Tukey para o Domínio “Impressão e sensação dos 

cuidadores sobre eles próprios em relação a seus filhos” do questionário de Dificuldade de 

Comunicação. 

Comparações múltiplas 
Diferença 

estimada 

IC (95%) 
valor p 

Inf Sup 

DM-DEA 1,4 -6,9 9,7 0,97 

PC-DEA -5,5 -13,7 2,8 0,31 

SD-DEA -8,8 -17,1 -0,5 0,03* 

PC-DM -6,9 -16,4 2,7 0,24 

SD-DM -10,2 -19,8 -0,7 0,03* 

SD-PC -3,3 -12,9 6,2 0,8 

 

 Na Tabela 13, as diferenças significativas observadas no domínio 

“Impressão dos cuidadores em relação à aceitação das pessoas para com seus 

filhos” do questionário de dificuldade de comunicação se deram nas 

comparações entre PC e DEA, SD e DEA, PC e DM e SD e DM. 

 

Tabela 13 – Comparações múltiplas de Tukey para o Domínio “Impressão dos cuidadores 

em relação à aceitação das pessoas para com seus filhos” do questionário de Dificuldade de 

Comunicação. 

Comparações múltiplas 
Diferença 

estimada 

IC (95%) 
valor p 

Inf Sup 

DM-DEA -4,4 -12,5 3,7 0,49 

PC-DEA -16,3 -24,3 -8,2 <0,001* 

SD-DEA -19,1 -27,2 -11,0 <0,001* 

PC-DM -11,9 -21,2 -2,5 0,01* 

SD-DM -14,7 -24,0 -5,4 <0,001* 

SD-PC -2,8 -12,2 6,5 0,86 
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 A Tabela 14, as diferenças encontradas no domínio “Impressão dos 

cuidadores em relação aos seus filhos” do questionário de Dificuldade de 

Comunicação foram entre os grupos PC e DEA, SD e DEA e SD e DM.   

 

Tabela 14 – Comparações múltiplas de Tukey para o Domínio “Impressão dos cuidadores 

em relação aos seus filhos” do questionário de Dificuldade de Comunicação. 

Comparações múltiplas 
Diferença 

estimada 

IC (95%) 
valor p 

Inf Sup 

DM-DEA -3,6 -13,0 5,8 0,75 

PC-DEA -13,3 -22,7 -3,9 <0,001* 

SD-DEA -20,2 -29,5 -10,8 <0,001* 

PC-DM -9,7 -20,5 1,1 0,1 

SD-DM -16,6 -27,4 -5,8 <0,001* 

SD-PC -6,9 -17,7 3,9 0,35 

  

 Na Tabela 15 as diferenças significativas encontradas para as funções 

“Mais interpessoais” do questionário do PFC-checklist foram entre os grupos 

PCe DEA, SD e DEA e SD e DM. 

  

Tabela 15 – Comparações múltiplas de Tukey para as funções “Mais interpessoais” do 

questionário do PFC-checklist  

Comparações múltiplas 
Diferença 
estimada 

IC (95%) 
valor p 

Inf Sup 

DM-DEA -4,4 -11,4 2,6 0,36 

PC-DEA -14,1 -21,1 -7,1 <0,001* 

SD-DEA -1,3 -8,3 5,7 0,96 

PC-DM -9,7 -17,8 -1,6 0,01* 

SD-DM 3,1 -4,9 11,2 0,74 

SD-PC 12,8 4,8 20,9 <0,001* 

 

 Na Tabela 16, as diferenças encontradas entre as funções “Menos 

interpessoais” do questionário do PFC-checklist foram entre os grupos PC e 

DEA, SD e DEA, PC e DM e SD e PC. 
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Tabela  16 – Comparações múltiplas de Tukey para as funções “Menos interpessoais” do 

questionário do PFC-checklist  

Comparações múltiplas 
Diferença 

estimada 

IC (95%) 
valor p 

Inf Sup 

DM-DEA -5,3 -10,8 0,2 0,06 

PC-DEA -17,5 -23,0 -12,0 <0,001* 

SD-DEA -6,5 -12,0 -1,0 0,01* 

PC-DM -12,1 -18,5 -5,8 <0,001* 

SD-DM -1,2 -7,6 5,2 0,96 

SD-PC 11,0 4,6 17,3 <0,001* 

 

  

 Após as comparações foram avaliadas as correlações entre os Domínios 

dos Questionários em questão. Na Figura 1 nota-se alta correlação entre os 

Domínios do mesmo questionário, já na comparação entre os questionários a 

correlação é fraca. 
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 Figura.1 Correlações entre os Domínios do questionário de Qualidade de Vida e os Domínios 
do questionário  de dificuldade de Comunicação. (Coeficiente de correlação de Pearson) 

 

 

A Tabela 17 mostra o mesmo resultado apresentado na Figura 1 específico 

para as correlações entre os Domínios de Qualidade de Vida com os Domínios 

de Comunicação. Note que ao nível de significância de 5%, pode-se dizer que 

há correlação apenas entre as dificuldades de comunicação “Impressão e 

sensação dos cuidadores sobre eles próprios em relação a seus filhos” e a 

“Impressão dos cuidadores em relação à aceitação das pessoas para com seus 
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filhos” com os domínios Psicológico e Ambiente de QV. Não foram observadas 

relações entre os atos comunicativos mais ou menos interpessoais do PFC-

Checklist. 

 

Tabela 17- Correlações entre Questionário de Qualidade de vida, Questionário de dificuldade 

de comunicação e PFC-checklist.. 

Domínios de Comunicação 
Domínios de Qualidade de Vida 

Psico Físico Ambiente Social 

Atitude dos cuidadores com seus 

filhos -0,07 -0,11 -0,13 -0,1 

Impressão e sensação dos 

cuidadores sobre eles próprios 

em relação a seus filhos -0,25* -0,13 -0,27* -0,15 

Impressão dos cuidadores em 

relação à aceitação das pessoas 

para com seus filhos -0,25* -0,13 -0,22* -0,15 

Impressão dos cuidadores em 

relação aos seus filhos -0,19 -0,07 -0,19 -0,09 

Mais.interpessoais 0,06 0,05 0,12 -0,04 

Menos.interpessoais 0,05 0,11 0,09 0,07 

(*) valor p < 0,05 

     

 A Tabela 18 sintetiza as comparações  aos domínios de comunicação. 

Nota-se que a correlação é inexistente na maioria dos casos, com exceção das 

questões mais interpessoais do PFC-checklist em relação aos domínios 

“Atitude dos cuidadores com seus filhos” e “Impressão e sensação dos 

cuidadores sobre eles próprios em relação a seus filhos” do questionário de 

Dificuldade de Comunicação. 
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Tabela 18 -Correlações entre Dificuldade de comunicação e o PFC-Checklist. 

PFC -Checklist 

Dificuldade de Comunicação 

Atitude 

dos 

cuidadores 

com seus 

filhos 

Impressão e 

sensação dos 

cuidadores 

sobre eles 

próprios em 

relação a seus 

filhos 

Impressão 

dos 

cuidadores 

em 

relação à 

aceitação 

das 

pessoas 

para com 

seus filhos 

Impressão 

dos 

cuidadores 

em 

relação 

aos seus 

filhos 

Mais.interpessoais -0,21* -0,25* -0,09 -0,13 

Menos.interpessoais -0,03 -0,14 0,12 0,06 

(*) valor p < 0,05 
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5. Discussão 
 

 No questionário de qualidade de vida, observou-se diferença significativa 

apenas nos domínios Psicológico e Físico, principalmente entre os familiares 

de crianças com DEA e SD em relação aos familiares de crianças com DM. O 

domínio psicológico do questionário de qualidade de vida no grupo DEA e SD é 

superior em relação ao Grupo com DM. Como relatado por Levy e Hyman 

(1993) quanto maior a gravidade da alteração do desenvolvimento de uma 

criança, maior é a precocidade de sua identificação pelo pediatra. Assim o 

comprometimento motor é mais facilmente percebido do que as alterações de 

linguagem e cognitivas. Portanto, o diagnóstico da DM geralmente acontece 

mais tarde em relação ao DEA (que pode ser diagnosticado por volta dos três 

anos de idade), SD (que pode ser diagnosticado desde a vida intrauterina ou 

ao nascimento) e PC (que pode ser diagnosticado ao nascimento ou em 

poucos meses de vida da criança), pois por muitas vezes suas dificuldades são 

evidenciadas no período escolar, o que faz com que os familiares tenham 

maior expectativa e cobrança e menor tempo de orientação e adaptação com a 

deficiência do filho. Isso pode ter relação direta com a menor qualidade de vida 

relatada pelos familiares destas crianças em relação aos outros familiares 

(Brunhara e Petean, 1999; Amiralian, 2003), principalmente no domínio 

psicológico.  

Também pelo diagnóstico mais tardio, as médias de idade das crianças 

dos sujeitos são maiores no grupo de familiares de crianças com DM (9,9 anos) 

do que a dos outros distúrbios do desenvolvimento deste estudo e quanto mais 

velha a criança, mais dificuldades nos cuidados e menor qualidade de vida dos 

familiares são relatados (Braccialli e cols, 2012). Já a idade dos sujeitos, os 

familiares das crianças com Distúrbio do Desenvolvimento, não interferiu na 

qualidade de vida já que os sujeitos com maior média de idade são os 

familiares de SD (35,4 anos) e apresentam um dos maiores scores de 

qualidade de vida em todos os domínios. 

 Quanto ao questionário de dificuldade comunicativa percebida pelos 

cuidadores, os sujeitos familiares de crianças com DEA apresentaram maior 

dificuldade nos domínios “Atitude dos cuidadores com seus filhos”, 

“Impressão dos cuidadores em relação aos seus filhos” e “Impressão dos 
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cuidadores em relação à aceitação das pessoas para com seus filhos” em 

relação aos outros grupos. Como encontrado em muitos estudos (Allik, 

Larsson e Smedje, 2006; Rossi e Fernandes,2009; Marques e Dixe, 2010; 

Kheir e cols, 2012) , as questões comportamentais apresentadas pelas 

crianças autistas são fatores estressores para os familiares e estes 

apresentam menor qualidade de vida em relação aos familiares de crianças 

com desenvolvimento típico (esse fator pode influenciar a impressão dos 

familiares em relação aos seus filhos). A falta do marcador físico 

apresentado, por exemplo, na SD e na PC, pode fazer com que a aceitação e 

o conhecimento das pessoas sobre o distúrbio do desenvolvimento seja 

menor. No domínio “Impressão e sensação dos cuidadores sobre eles 

próprios em relação a seus filhos”, o grupo de familiares de crianças com DM 

apresentou maior dificuldade. O diagnóstico mais tardio e as dificuldades 

psicológicas evidenciadas no questionário de qualidade de vida desse grupo 

de familiares pode ser a razão dessa pior impressão sobre eles próprios.  

No PFC-checklist as funções Mais Interpessoais foram mais 

frequentes em crianças com DEA, seguidas pelas crianças com SD, DM e 

PC. As crianças com DEA estão em atendimento em laboratório 

especializado com terapeutas especializadas e um dos principais objetivos é 

a estimulação do uso funcional da linguaguem (McConnel, 2002; Marteleto e 

cols, 2008; Fernandes e cols, 2008), além disso, os pais são orientados 

desde o início do tratamento. Loveland e colaboradores (1988) observaram 

que pais de crianças autistas iniciam mais episódios de comunicação e usam 

mais frases imperativas do que pais de crianças com desenvolvimento típico.  

Os grupos com outras alterações do desenvolvimento também estão em 

terapia, mas tem como principal objetivo a estimulação da linguagem 

(Sameshima e Deliberato,2008; Silva e cols, 2010; Cardoso e cols, 2012). 

Isso pode justificar o porque nesse estudo, os DEA apresentam maior 

quantidade de funções mais intepessoais em relação aos outros grupos. Os 

grupos de SD e DM, apresentam dificuldades na linguagem (Limogi,2006; 

Soares e cols, 2009) , porém uma melhor interação, justificando os dados 

encontrados de funções mais interativas.  O grupo de crianças com DEA 

também apresentou maior quantidade de funções menos interpessoais, o que 

é esperado já que algumas dessas funções como, por exemplo, “não 
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focalizado” (fazer ações que não parecem ter objetivo como balançar as 

mãos ou o corpo) e o “auto regulatório” (regula o comportamento por meio de 

gestos ou fala) são característicos desse grupo (Campelo e cols., 2009). As 

crianças com DEA apresentaram maior média de uso de todos os meios 

comunicativos (Verbal, Vocal e Gestual) quando comparados com crianças 

com outros Distúrbios do Desenvolvimento. Isso também se deve à 

estimulação em instituição especializada e orientação sistemática aos pais 

realizadas à essas crianças, além do objetivo da estimulação da pragmática 

em terapia. 

Tanto nas funções mais interepessoais quanto nas funções menos 

interpessoais, as crianças com PC apresentaram menor ocorrência de funções, 

o que pode acontecer devido às alterações motoras e à menor possibilidade de 

exploração, o que dificultam a comunicação como descritos em alguns estudos 

( Pires e Limongi, 2002; Chagas e cols, 2008). 

Foi encontrada correlação apenas entre as dificuldades de 

comunicação nos domínios “impressão e sensação dos cuidadores sobre 

eles próprios em relação a seus filhos” e a “impressão dos cuidadores em 

relação à aceitação das pessoas para com seus filhos” com os domínios 

Psicológico e Ambiente do questionário de qualidade de vida. As dificuldades 

na qualidade de vida descrita pelos familiares parecem estar relacionadas 

com questões de impressão quanto a eles próprios e com questões da 

impressão das outras pessoas em relação às suas crianças. Grupos de 

orientação aos pais quando à estimulação da comunicação e o 

comportamento e políticas públicas de conscientização e informação para a 

população sobre as deficiências, podem ser alternativas visando a melhora 

da qualidade de vida desses familiares.  

Apesar do maior uso dos meios comunicativos vocal e verbal e dos 

atos comunicativos mais interpessoais por parte das crianças DEA, os pais 

ainda afirmam as maiores dificuldades no questionário de dificuldade 

comunicação. Isso pode acontecer porque o questionário abrange não só 

questões de dificuldade de comunicação, mas também questões quanto ao 

comportamento e da interação da criança com os familiares e outras 

pessoas. As alterações de comportamento e interação são características 

presentes como critério de inclusão diagnóstica nos DEA e não estão 
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necessariamente presentes dos outros Distúrbios do Desenvolvimento, 

portanto, essa dificuldade por parte dos familiares pode ter influenciado nas 

respostas do questionário de dificuldade de comunicação.   

 Nas comparações múltiplas de Tukey, foi possível observar que o grupo 

dos DEA apresentou 11 diferenças significativas entre as 24 comparações 

possíveis. O grupo com SD apresentou 10 diferenças significativas, seguido 

pelo grupo de DM com 8 e de PC com 7. Isso pode indicar que o grupo DEA 

relata maior dificuldade em geral quanto à comunicação, uso funcional da 

linguagem e qualidade de vida. 
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6.Conclusões  

 

Quando comparado quanto à qualidade de vida, observou-se que o grupo 

de familiares de crianças com DEA, apresenta maior score de qualidade de 

vida em quase todos os domínios em relação aos grupos com DM,PC e SD.  

Os familiares de crianças com DEA afirmam maior dificuldade em três dos 

quatro domínios do questionário de dificuldade de comunicação (“Atitude dos 

cuidadores com seus filhos”, “Impressão dos cuidadores em relação aos seus 

filhos” e “Impressão dos cuidadores em relação à aceitação das pessoas para 

com seus filhos”) o que sugere que os DEA, quando comparados com outros 

distúrbios de desenvolvimento apresentam mais dificuldade em lidar com seus 

filhos devido ás alterações na comunicação e principalmente de interação e 

comportamento. 

No PFC-checklist as crianças com DEA apresentaram maior uso dos atos 

mais interpessoais e maior uso de todos os meios comunicativos quando 

comparados com outros Distúrbios do Desenvolvimento, o que pode ser 

justificado pelo atendimento especializado e a orientação sistemática para os 

pais. Porém, essas mesmas crianças apresentaram maior uso dos atos menos 

interpessoais, o que é característico do quadro. 

Observou-se que os domínios que tratam da relação dos cuidadores com 

eles mesmos e da aceitação das pessoas com seus filhos (“Impressão e 

sensação dos cuidadores sobre eles próprios em relação a seus filhos” e a 

“Impressão dos cuidadores em relação à aceitação das pessoas para com seus 

filhos”) têm relação com a qualidade de vida dos familiares de todos os 

Distúrbios do Desenvolvimento. Quanto maior a preocupação quanto a esses 

domínios, menor a qualidade de vida.  

Dessa forma, a hipótese de que existe relação entre dificuldade de 

comunicação e qualidade de vida relatada pelos familiares de indivíduos com 

diagnóstico inseridos nos DEA foi parcialmente confirmada já que foi 

encontrada correlação apenas entre as dificuldades de comunicação nos 

domínios “Impressão e sensação dos cuidadores sobre eles próprios em 

relação a seus filhos” e a “Impressão dos cuidadores em relação à aceitação 

das pessoas para com seus filhos” com os domínios Psicológico e Ambiente 
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do questionário de qualidade de vida. Porém essas dificuldades na 

comunicação não parecem tem relação com o uso funcional da linguagem. 

A hipótese de que existem diferenças entre dificuldade de comunicação e 

qualidade de vida relatada pelos familiares de indivíduos com diagnóstico 

inseridos nos DEA e os pais de crianças com outros distúrbios de 

desenvolvimento foi confirmada. Foi possível observar que o grupo dos DEA 

apresentou mais diferenças significativas em todos os questionários quando 

comparados com os outros distúrbios do desenvolvimento.  

 Os familiares de crianças com DEA apresentam maior dificuldade em 

lidar com as questões de comportamento e as dificuldades em se comunicar 

com seus filhos, quando comparados com familiares de crianças com DM, PC 

e SD. Eles parecem também apresentar maior preocupação com a aceitação 

das outras pessoas para com seus filhos. Porém, isso não interfere diretamente 

na qualidade de vida dessas pessoas. Informativos para a população sobre os 

quadros de Distúrbio de Desenvolvimento e orientações sistemáticas para os 

familiares, além de atendimento especializado parecem ser caminhos para a 

diminuição destas dificuldades. 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

Título da pesquisa: “Comunicação e Qualidade de Vida em Famílias de 

Crianças com Distúrbios do Espectro do Autismo”. 

 

O objetivo desse estudo é estudar as dificuldades com a comunicação e 

sua relação com a qualidade de vida relatada pelos pais de crianças com 

distúrbios do espectro autístico. Para conseguir estas informações, pediremos 

que o Senhor(a) responda algumas perguntas acerca das dificuldades 

comunicativas em relação a seu filho e da qualidade de vida da sua família. Os 

dados obtidos serão computados para análise posterior. Esse estudo não trará 

nenhum prejuízo ou risco ao Senhor(a) nem à criança e garantimos que seus 

dados pessoais não serão divulgados e suas respostas não serão identificadas. 

O Senhor(a) terá o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados da 

pesquisa e poderá retirar o seu consentimento em qualquer fase do estudo. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo e 

também não há compensação financeira relacionada à sua participação. 

 

Em qualquer etapa do estudo, o Senhor(a) terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 

principal investigador é Vivian de Campos Valino que pode ser encontrado no 

endereço Rua Cipotanea nº 51 Telefone(s) (11) 3091-8413. Se você tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 

– 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 

– E-mail: cappesq@hcnet.usp.br. 

 

 Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações 

que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Comunicação e 

Qualidade de Vida em Famílias com Crianças com Distúrbios do Espectro 

Autístico”. 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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Eu discuti com Vivian de Campos Valino sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 

estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do 

acesso à pesquisa quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes 

ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

________________________________  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

________________________________ 

Assinatura da testemunha Data         /       /        

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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