
C O M O  A P O I A R  A U T I S T A S 

E M  S E R V I Ç O S  D E  S A Ú D E ?
ORIENTAÇÃO AOS CUIDADORES

AUTISMO



Quem tem Transtorno do Espectro do 
Autismo (TEA) processa informações e 
estímulos de forma diferente. Não à toa, 
é normal Autistas se incomodarem com 
sons, luzes e acontecimentos que fogem 
da sua rotina, como aqueles vivenciados 
em ambiente hospitalar, laboratórios e 
serviços de saúde.

Você sabia?
A lei Berenice Piana (12764/12) criou a Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa 
com Transtorno do Espectro do Autismo que, 
entre outros direitos, assegura atendimento 
prioritário. Alguns locais identificam a 
atenção especial a Autistas pelo símbolo 
de conscientização (uma fita quebra-
cabeça colorida).

Infelizmente, a prática ainda não é muito 
comum. Por isso, vale perguntar aos funcionários do serviço 
de saúde que você frequenta se estão cientes de que 
podem melhorar o cuidado oferecido. Afinal, é por meio de 
esclarecimento e diálogo que conseguiremos garantir direitos.

Um pouco sobre a vivência 
com o TEA



S É R I E  I N F Â N C I A

Antes do dia No dia

AUTISMO

É claro que nem sempre é fácil se colocar no lugar de 
outras pessoas, mas pense nisso: se colher exames 
ou passar por consultas médicas são experiências que 
podem gerar certo nível de ansiedade, imagine como 
pode ser para os Autistas?  

Por isso, nas próximas páginas reunimos sugestões 
que ajudam a trazer mais leveza a momentos assim. 
Boa leitura!



Em dia de exames e consultas, pais e 
cuidadores podem ajudar (e muito)!

voltar

Quando a ideia é deixar a experiência menos estressante, o 
segredo é preparar pessoas com o espectro para a ocasião e, dessa 
forma, contribuir para que deixem de vivenciar o momento como 
uma novidade inesperada. Explique de forma objetiva e clara a 
sequência de passos que estão por vir:

Antes do dia

• Antecipe o que irá acontecer 
algumas vezes, fazendo  uso de 
pistas visuais, associando a sua 
fala a objetos ou figuras.  

• Use materiais do dia a dia para 
demonstrar o que irá acontecer. 

• Visite os serviços de saúde 
antecipadamente, informe-se 
e depois explique tudo que irá 
acontecer. 

 

 

A Seguros Unimed oferece aos seus segurados Autistas o Programa 
Cuidando de Perto, um programa de coordenação de cuidados que 
contempla ações de educação em saúde, suporte social e emocional 
para as famílias e monitoramento clínico por equipe multidisciplinar. 
Para se inscrever no programa, basta acessar o nosso site  
www.segurosunimed.com.br/cuidando-de-perto/autismo ou ligar 
no 3003-3533.

 
Conheça mais sobre o Autismo: www.segurosunimed.com.br/
cuidando-de-perto/autismo

Conheça mais sobre 
o mundo do Autista:

voltar
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voltar

No dia 
• Procure pela prioridade no atendimento. Caso não exista 

local 
confortável na espera, tente encontrar um lugar mais 
tranquilo. 

• Leve objetos, músicas, vídeos, entre outros itens que possam 
ajudar 
a tranquilizar o paciente.

• Repasse o que irá ocorrer de forma clara e objetiva, por meio 
das 
pistas visuais. Depois, pergunte se há alguma dúvida.

• Caso note sinais de desconforto, como agitação, movimentos 
e falas repetitivas, ajude a acalmar, avise os profissionais 
de saúde e faça uma pausa. 

• Durante o exame, relembre cada etapa de forma objetiva e 
direta. Se for preciso, 
 dê orientações sucintas. Exemplo: “deixe seu braço parado” 
e “não se mexa”.

• Antecipe o fim do procedimento como um evento positivo.

• Caso você tenha combinado algo como recompensa, garanta 
que o acordado será entregue de fato. 

Embora o cuidado de antecipar a ida ao serviço de saúde possa 
ajudar no dia real da visita, nem sempre é possível garantir 
o melhor resultado. As dicas que você acabou de ler devem 
ser adaptadas a cada caso, de acordo com as necessidades, 
situações e individualidade da pessoa com o espectro.

É preciso aceitar o Transtorno do 
Espectro do Autismo (TEA) como 
uma forma singular dos Autistas  
de vivenciarem suas experiências. 
Cabe a todos nós compreender  
e auxiliar.
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