
AUTISMO

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 SERVIÇOS DE SAÚDE



Todos nós podemos contribuir para tornar a experiência menos 
estressante. É possível, por exemplo, explicar de forma objetiva 
e clara a sequência de passos que irão ocorrer. Isso auxilia o 
Autista a antecipar sua experiência, deixando de vivenciá-la como 
uma novidade inesperada. O uso de pistas visuais também pode 
ser de grande ajuda para aqueles que não têm a capacidade de 
comunicação 
verbal presente. 

Além disso, antes do dia do exame, atendimento ou procedimento, 
seu serviço de saúde pode orientar os acompanhantes a lerem 
o folder de orientação aos pais e cuidadores.

No dia do atendimento

• Garanta atendimento prioritário a pessoas com o espectro.
• Capacite seus profissionais para proporcionar o melhor 

atendimento.
• Reserve um local onde luz, sons e trânsito de pacientes possam 

ser controlados.
• Ofereça uma área onde o Autista possa ficar confortável com 

seus passatempos prediletos. 

• Forneça um questionário aos cuidadores, já na admissão. 

Como serviços de saúde 
podem ajudar?



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 profissionais dos serviços de saúde a 
conduzirem esses momentos com mais leveza e 
segurança. Boa leitura!

S É R I E  I N F Â N C I A

Vivência com o TEA Orientações importantes
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Um pouco sobre a vivência com 
o TEA

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, laboratóriose 
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. Na recepção, identifique o assento 
reservado a Autistas com a fita quebra-cabeça colorida, 
que simboliza atenção especial às pessoas com essa 
condição, e fique atento para oferecer o  
atendimento adequado.
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Orientações importantes

• Explique à família que você  
entende o que é o TEA e é um  
aliado durante o exame.

• Pergunte ao acompanhante 
se os estímulos do ambiente, 
como luz, som e excesso 
de pessoas, estão causando 
desconforto e ajuste a situação 
da melhor forma possível.

• Explique ao paciente com o 
espectro quem você é e, da mesma 
forma que já foi antecipado pela família, explique  
os procedimentos.

• Esclareça que, no fim do processo, a recompensa 
previamente acordada será dada.

Conheça mais sobre 
o mundo do Autista:

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
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