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Introdução e objetivos: O autismo é um transtorno neurofisiológico de
causa desconhecida, e tem como consequência a desordem no
desenvolvimento do Sistema Nervoso. A presença da criança autista traz
modificações nas relações familiares, podendo haver rupturas em seus
vínculos sociais, comprometendo a qualidade de vida. Os objetivos foram
analisar a qualidade de vida de crianças autistas e comparar a qualidade de
vida de crianças autistas com a de crianças que tenham padrões normais de
desenvolvimento.

Métodos: Estudo observacional, de corte transversal, analítico e
quantitativo. Aprovado pelo Comitê de Ética e pesquisa
(CAAE:30537914.5.0000.5578). Realizado com 68 genitoras, sendo 18 mães
de crianças autistas e 50 mães crianças dentro dos padrões normais de
desenvolvimento (DNPM). Para avaliar as características sociodemográficas
foi utilizado um questionário semi-estruturado e para avaliar a qualidade de
vida relacionada à saúde (QV) das crianças foi utilizado o questionário
Pediatric Quality of Life (PedsQL 4.0). A análise foi composta de média e
desvio padrão ,sendo realizada comparação de média pelo teste t de
Student.

Resultado: : Nesta pesquisa os participantes autistas não apresentaram
nenhum tipo de prejuízo, em relação à capacidade física e aspecto emocional
quando comparadas as crianças com DNPM normal , porém existe uma
interferência negativa na qualidade de vida das crianças autistas em relação
às crianças com DNPM normal nos seguintes domínios, aspecto social (p =
0,06) e atividade escolar (p = 0,22).

Discussão e conclusão: Crianças com autismo apresentaram um aspecto
negativo referente ao aspecto social e atividade escolar conforme
depoimento das mães quando comparado com as crianças com padrões
normais de desenvolvimento, causando prejuízos no seu convívio e



atividades simples do dia a dia. Portanto, faz-se importante um melhor
conhecimento dos profissionais da área de saúde, para uma abordagem mais
eficaz do tratamento, proporcionando bem-estar, interação e uma melhor
qualidade de vida.
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