
Oi! Eu sou
 o Pedro.

COMO LIDAR COM O AUTISMO
DURANTE A QUARENTENA COVID-19



A COVID-19 tornou-se uma pandemia e muitos decretos 
governamentais declararam medidas restritivas para 
impedir sua propagação mais ampla. Para pais e filhos, 
ficar em casa é uma dessas medidas. 

Nessa situação, o manuseio de crianças com 
necessidades especiais, como  transtorno do espectro 
autista (TEA), pode ser um desafio para as famílias e 
cuidadores. 

Geralmente essas crianças fazem intervenções por 
várias horas por semana em casa com terapeutas 
especiais ou em hospitais e institutos dedicados. 

No entanto, no momento, devido a medidas de 
contenção de contágio, as famílias e as crianças com TEA 
não recebem apoio físico de seus terapeutas e não 
podem participar das intervenções externas. Essas 
medidas, necessárias para a saúde de todos nós, 
precisam ser manuseados com cuidado para evitar um 
aumento no estresse dos pais e uma exacerbação dos 
problemas comportamentais das crianças.



As crianças com TEA têm um estilo 
cognitivo concreto. É importante 
explicar o que é a COVID-19 e por 
que todos temos que ficar em casa. 
A explicação deve ser simples e 
concreta.

1. EXPLIQUE AO SEU 
FILHO O QUE É COVID-19

Crianças com TEA  apresentam 
problemas no planejamento de 
suas atividades da vida diária, 
especialmente quando sua rotina 
é interrompida. É importante, 
principalmente agora, estruturar 
as atividades da vida diária. A casa 
é o cenário único em que as 
atividades ocorrem. Seria útil 
subdividir as atividades diárias, 
atribuindo uma sala diferente 
para cada uma delas.

2. ESTRUTURA DAS 
ATIVIDADES DA VIDA 
COTIDIANA

As crianças com TEA gostam de 
brincar, mas podem encontrar 
alguns tipos de brincadeiras 
difíceis devido a problemas 
sensoriais ou porque preferem 
atividades estruturadas ou 
semiestruturadas como LEGO 
por exemplo. Confira a 
preferência da criança e convide 
toda a família pra participar da 
atividade.

3. LIDAR COM 
ATIVIDADES LÚDICAS 
SEMIESTRUTURADAS

As crianças com TEA têm um estilo As crianças com TEA têm um estilo 

10 DICAS PARA AJUDAR PAIS E 
CUIDADORES DE CRIANÇAS PEQUENAS



Os videogames e a Internet são 
extremamente atraentes para 
crianças com TEA. Não é possível 
evitar crianças brincando com o 
computador, mas, no momento, 
quando os pais também estão em 
casa, pode ser útil estabelecer 
regras de compartilhamento com 
pais, irmãos, etc... para evitar 
potencial de isolamento da 
criança e um vício em internet.

5. VIDEOGAME 
COMPARTILHADO E / OU 
SESSÕES DE INTERNET 
COM OS PAIS

Interesses especiais é uma 
característica das pessoas com 
TEA. Na atividade terapêutica 
em família, pode-se explorar 
essa preferência da criança 
aproveitando par inserir essa 
preferência em outros 
contextos.

6. IMPLEMENTAR E 
COMPARTILHAR 
INTERESSES ESPECIAIS 
COM OS PAIS

Jogos sérios podem ser úteis 
para melhorar a cognição social 
e reconhecer emoções faciais, 
gestos emocionais e situações 
emocionais em crianças com 
TEA.  Muitos jogos sérios são 
gratuitos e podem ser baixados 
como um aplicativo para tablet e 
/ ou PC em sites especializados. 
Jogos sérios podem ser
uma alternativa educacional aos 
videogames.

4. USO DE JOGOS 
SÉRIOS



Os pais de crianças com autismo 
experimentam mais estresse e são 
mais suscetíveis do que os pais de 
crianças com outras deficiências. 
No momento, os pais estão 
sozinhos no tratamento de seus 
filhos com TEA. Isso pode 
representar um alto risco adicional 
para seus níveis de estresse, que já 
são severamente provados. Por 
esse motivo, pode ser muito útil ter 
a oportunidade de uma consulta 
online semanal com os terapeutas 
de seus filhos. Os pais poderiam 
compartilhar um breve vídeo 
caseiro com os terapeutas sobre o 
comportamento das crianças 
durante brincadeiras gratuitas ou 
sessões estruturadas em casa e a 
consulta pode ser uma 

8. CONSULTAS ON-LINE 
SEMANAIS PARA PAIS 
E RESPONSÁVEIS

Crianças com TEA são vulneráveis 
á um transtorno de ansiedade. Por 
esse motivo, se as crianças 
estavam envolvidas em 
psicoterapia antes do alerta 
COVID-19, é muito importante que 
continuem. Como muitos 
terapeutas interromperam a 
terapia presencial, é altamente 
recomendável continuar a 
psicoterapia em uma modalidade 
de vídeo ou áudio on-line com as 
mesmas consultas semanais. Isso 
poderia reduzir a ansiedade, 
verificar o humor e oferecer às 
crianças um espaço privado para 
conversar com um especialista.

7. TERAPIA ON-LINE 
PARA CRIANÇAS
DE ALTO 
FUNCIONAMENTO



É muito importante dedicar um 
horário para a lição de casa. Essa é 
uma rotina que precisa ser 
mantida. Para a manutenção de 
contatos sociais com os 
companheiros de escola, 
sugere-se ter pelo menos um 
contato semanal com um dos 
companheiros de classe. A 
modalidade desse contato deve  
depender das preferências da 
criança.
Pode ser um vídeo on-line para 
quem preferir. Para crianças com 
TEA que não preferem usar o 
vídeo para contatos on-line, eles 
podem ser incentivados a 
escrever uma carta para um de 
seus colegas de escola ou ligar 
para eles por telefone. Para 
crianças e pais, é altamente 
recomendável manter contato 
com um professor especial on-line 
ou por telefone.

9. MANTENHA CONTATO 
COM A ESCOLA

10. DEIXE O TEMPO 
LIVRE

As crianças com TEA devem ser 
estimuladas, conforme indicado 
nas dicas 1–9, mas também é 
possível deixar uma cota 
adequada de tempo
livre durante o dia. 

troca dialógica focada nas 
maneiras mais apropriadas de 
gerenciar esse momento difícil do 
alerta COVID-19 e atualizar os pais 
sobre o grau de estratégias de 
enfrentamento das crianças.



Nesse período, as crianças 
poderiam ter um aumento de 
estereotipias que pode ser o 
resultado comportamental do 
estresse percebido. Tenha calma. 
Com paciência e estímulo eles se 
organizam novamente.
uma modalidade de vídeo ou 
áudio on-line com as mesmas 
consultas semanais. Isso poderia 
reduzir a ansiedade, verificar o 
humor e oferecer às crianças um 
espaço privado para conversar 
com um especialista.
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ACORDAR

TOMAR CAFÉ 
DA MANHÃ

ATIVIDADE 
TERAPÊUTICA 1

BRINCAR
 LIVRE

PRONTO
2

ATIVIDADE

(Trocar o pijama, viu?. 
Nada de �car só de 
cueca/calcinha pela casa 
o dia todo!)

LANCHE

ESTRUTURA DA VIDA COTIDIANA



ATIVIDADE
TERAPÊUTICA 2

ALMOÇO 

TEMPO LIVRE

LANCHE 

ATIVIDADE 
TERAPÊUTICA 3 

BANHO



JANTAR

DORMIR 

Alguns links para explorar e usar de acordo com a habilidade a ser 
conquistada pela criança com variações de grau de dificuldade:

3 e 4

1. https://drive.google.com/drive/mobile/fold-
ers/1fsJ9RJY9hi8t7rAWZWTaKLG7EoWnGm6I?usp=sharing

2.  https://drive.google.com/drive/mobile/fold-
ers/1J86i1aptTDovn-
JUCrZr9bDLLHN2-4dL_ /1TLC7JGSzDcRodV2KOCmjbXLOEikc6
Du3?usp=drive_open&sort=13&direction=a

3. www.jadeautism.com

4. https://dicaappdodia.com/10-aplicativos-voltados-para-cri-
ancas-com-autismo/

5. http://www.escolagames.com.br/jogos/

Gratuitos: 

6. https://lunetas.com.br/10-brincadeiras-sensoriais-para-crian-
cas-maiores-de-2-anos/



7. https://www.instagram.com/danielatrigopsicopedagoga/

8. https://instagram.com/atividade_adap-
tada?igshid=1nl41jj7f1rnv 

9. https://www.instagram.com/taiseagostini/

10. http://www.matraquinha.com.br/

11. ww.leiturinha.com.br 

Pagos:

Alguns Instagrans bem bacanas:

Me sinto 
seguro agora
 que entendi 

essa nova 
rotina!
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6 INTERESSES ESPECIAIS

PAREPARE

COMPARTILHAR



TERAPEUTA 
ONLINE

7

Terapia on-line serve como recurso para qualquer criança 
que se adapte, não só para as de alto funcionamento.

TERAPIA ON-LINE 



TERAPEUTA 
ONLINE

8 TREINAMENTO PARENTAL 

O treinamento parental deve considerar a impossibilidade 
da totalidade da aplicação do programa por diversos 
fatores:

• Os pais podem estar em trabalho remoto;

• Suas atividades são divididas também com funções 
domésticas e cuidados com as crianças que exigem mais 
tempo;

• Muitas crianças não são filhas únicas, portanto, os pais serão 
responsáveis por outras demandas educacionais;

• O confinamento pode gerar, em alguns indivíduos, um nível 
de stress que atrapalha o rendimento estipulado como meta.



9 MANTENHA CONTATO COM A ESCOLA 

DEIXE O TEMPO LIVRE

A escola deve considerar os mesmos fatos relacionados no 
quadro anterior. Somado à isso, TODA atividade proposta para 
execução em casa deve ser adaptada do conteúdo 
programático anual para as especificidades individuais do 
aluno em questão.

10



Os pais de crianças com autismo 
experimentam mais estresse e são 
mais suscetíveis do que os pais de 
crianças com outras deficiências. 
No momento, os pais estão 
sozinhos no tratamento de seus 
filhos com TEA. Isso pode 
representar um alto risco adicional 
para seus níveis de estresse, que já 
são severamente provados. Por 
esse motivo, pode ser muito útil ter 
a oportunidade de uma consulta 
online semanal com os terapeutas 
de seus filhos. Os pais poderiam 
compartilhar um breve vídeo 
caseiro com os terapeutas sobre o 
comportamento das crianças 
durante brincadeiras gratuitas ou 
sessões estruturadas em casa e a 
consulta pode ser uma 
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