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RESUMO 

   

Por conta da pandemia da Covid-19 iniciada no início de 2020, pessoas com o Transtorno 

do Espectro Autista, familiares, e pessoas interessadas no tema do autismo, ao se 

depararem com a questão do isolamento social e a impossibilidade de frequentarem 

espaços clínicos terapêuticos, tiveram que buscar informações e orientações sobre o 

autismo na internet, mais especificamente, em redes sociais. Este estudo verificou quais 

as principais dúvidas sobre autismo, através das redes sociais digitais no período da 

pandemia de COVID-19, e o quanto esses questionamentos contribuem na propagação de 

informações relevantes que podem auxiliar no tratamento, qualidade de vida e convívio 

de pessoas com TEA. Por meio de pesquisa qualitativa do tipo exploratória, ao levantar 

dados sobre os perfis acessados nas redes sociais digitais, as principais dúvidas expostas 

nesses perfis, e se essas dúvidas conseguem ser sanadas, espera-se favorecer a divulgação 

desses dados contribuindo com a ampliação do conhecimento acerca do tema.  

 

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista. Rede Social. Disseminação de 

Informação. Pandemia COVID-19  

  

   

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



ABSTRACT 

 

Due to the Covid-19 pandemic that started in early 2020, people with Autistic Spectrum 

Disorder, family members, and people interested in the topic of autism, when faced with 

the issue of social isolation and the impossibility of attending therapeutic clinical spaces, 

they had to seek information and guidance about autism on the internet, more specifically, 

on social networks. This study verified the main doubts about autism, through digital 

social networks in the period of the COVID-19 pandemic, and how much these questions 

contribute to the dissemination of relevant information that can help in the treatment, 

quality of life and coexistence of people with ASD. Through qualitative exploratory 

research, by collecting data on the profiles accessed on digital social networks, the main 

doubts exposed in these profiles, and whether these doubts can be resolved, it is expected 

to favor the dissemination of these data, contributing to the expansion of knowledge about 

the topic. 

Keywords: Autistic Spectrum Disorder. Social network. Dissemination of Information. 

COVID-19 pandemic     
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1 INTRODUÇÃO   

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM V, 

2013), o Transtorno do Espectro Autista - TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento 

caracterizado por déficits persistentes na comunicação social, interação social, 

reciprocidade socioemocional, e padrões restritos e repetitivos de comportamento, 

interesses ou atividades. No mundo, a estimativa é de que uma a cada 54 crianças têm 

transtorno do espectro autista (Maenner et al., 2020), podendo alcançar números maiores 

de acordo com alguns estudos, pelo crescimento constante devido a fatores como o 

aumento da conscientização e dos critérios diagnósticos, e é 4 vezes mais comum entre o 

sexo masculino do que entre o sexo feminino. No Brasil, ainda não existem dados oficiais 

quanto à prevalência do autismo, mas estima-se que existam cerca de 2 milhões de autistas 

no país (OPAS/OMS, 2017).  

Intervenções terapêuticas feitas por equipes multiprofissionais, como 

fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicopedagogia, entre outras, são 

necessárias para um melhor desenvolvimento das habilidades em todas as áreas, e uma 

melhor qualidade de vida das pessoas com autismo desde a infância, e sem limites de 

idade.  

Com a pandemia de Covid-19 declarada pela OMS no primeiro trimestre de 2020, 

muitos indivíduos com o transtorno do espectro autista e seus familiares tiveram que 

interromper as rotinas de terapias e acompanhamentos profissionais que realizavam 

presencialmente. Com esta nova realidade de falta e/ou diminuição dos atendimentos, 

consequentemente, aumentou-se a busca de informações relacionadas ao TEA em redes 

sociais digitais. Dúvidas, questionamentos e orientações acerca do tema, durante o 

período de distanciamento social, foram sendo disponibilizadas e compartilhadas através 

de inúmeros posts, lives e comentários em redes sociais digitais, disseminando essas 

informações e alcançando um grande número de pessoas que buscavam, muitas vezes, 

amenizar a falta do aprendizado e da troca de informações entre a comunidade que partilha 

desse mesmo interesse sobre o transtorno. 

Na situação de isolamento e sem atendimentos presenciais, principalmente os 

familiares de pessoas com TEA procuram informações na internet, mais especificamente 

nas redes sociais digitais, no intuito de promover qualidade de vida a esse público e dar 

continuidade às atividades das rotinas. Ademais, é constatado que as interações sociais, 



mesmo que virtualmente, amenizam as situações desagradáveis de isolamento social na 

pandemia.  

Ries (2018), afirma que uma publicação sobre o autismo em rede social pode 

afetar outras pessoas, não apenas pela tecnologia utilizada, mas de modo particular do 

assunto comum que é codificado em forma de um discurso significativo, para que esta 

postagem seja curtida, compartilhada e comentada. Tal discurso promove a conexão, a 

interação pela partilha do que existe de mais ordinário nas vidas destas pessoas: o 

cotidiano autista.  

Diante deste novo formato de busca de informações (por redes sociais digitais), 

surgiu o desejo de pesquisar sobre as principais dúvidas sobre o TEA, como acontece essa 

procura, quais são as redes sociais digitais que as pessoas mais utilizam para este fim, e a 

quais temas relacionados ao TEA mais se repetem.  

 Observa-se que o tema específico que será aqui abordado é recente em estudos 

científicos produzidos. Portanto, a pesquisa visa contribuir com o levantamento dessas 

informações na produção de um documento (cartilha, ebook, etc) e disponibilizar os 

principais questionamentos, informações e orientações que auxiliam no tratamento ou 

convívio de pessoas com TEA.  

As redes socais digitais, sendo um meio de partilha de informações relevantes ou 

não, verídicas ou muitas vezes até falsas, com as chamadas fake news, acabam 

atrapalhando e dificultando a busca de informações específicas importantes e verdadeiras 

sobre determinados assuntos buscados. Por isso, centenas de perfis voltados para a 

temática do autismo foram criados para facilitar o compartilhamento de informações com 

o público. Encontram-se nas redes sociais perfis pessoais de pais de crianças com autismo, 

(em que postam o dia a dia dos filhos, o processo de diagnóstico, as terapias, sua 

alimentação e convivência), perfis de adolescentes e adultos autistas que são protagonistas 

das próprias narrativas (assuntos como direitos da pessoa com deficiência, política, 

socialização, vida sexual e amorosa). São encontrados também perfis de profissionais que 

compartilham orientações e dicas para os pais e cuidadores (sobre tratamentos e 

atividades) e perfis como rede de apoio às famílias e cuidadores (famílias compartilhando 

vivências, angústias, e acolhendo outras famílias).  

  



1.1 Justificativa   

Em tempos de pandemia, onde o isolamento social é primordial para a diminuição 

da transmissão do vírus, a internet foi utilizada como uma das principais ferramentas para 

as pessoas buscarem informações acerca de assuntos diversos. Antes do período da 

Pandemia, os pacientes e seus familiares recebiam orientações por profissionais em 

atendimentos presenciais. Quando o isolamento social foi decretado em março de 2020, 

os atendimentos clínicos foram suspensos e as famílias encontraram-se “desassistidas” de 

informações importantes para o desenvolvimento dos pacientes. Diante desta realidade, 

este estudo surge como forma de identificar discursos virtuais sobre o TEA, realizar o 

levantamento das principais dúvidas sobre este transtorno, em posts, vídeos, lives ou 

comentários em posts, ampliando o conhecimento acerca do tema e favorecendo a 

divulgação desses dados.  

Amorim (2020), afirma que durante a pandemia de Covid- 19, o uso da tecnologia 

foi maior que nos últimos 5 anos, no mundo todo. Assim, as pessoas tiveram mais tempo 

gasto com acesso à internet e consequentemente, maiores assuntos pesquisados, entre eles, 

o autismo.  

Em pesquisa rápida, foi verificado que existem diversos perfis que falam sobre 

TEA, diagnósticos, a convivência, atividades estimuladoras para crianças autistas, apoio 

emocional ou jurídico às famílias, entre outras coisas em redes sociais. À medida que as 

pessoas necessitam de informações mais precisas na internet, o ideal é que pesquisem por 

profissionais para sanar as suas dúvidas, através de sites confiáveis e artigos científicos, 

por exemplo. É sabido que pela facilidade e rapidez que as redes sociais digitais oferecem, 

com materiais curtos, posts em formato de bate papo, fotos informativas, vídeos, lives, 

etc., as pessoas interessadas acessam a isso como forma de auxílio e conhecimento, e 

essas informações são consideradas ‘’suficientes’’ pra quem as procura, porém nem 

sempre confiáveis.  

Portanto, as redes sociais digitais podem ser fontes de informações consideráveis 

sobre autismo (para familiares com dúvidas, pessoas que estejam pesquisando sobre esse 

tema ou mesmo usuários que se interessam pela temática) e acredita-se que ajudam a 

disseminar conhecimento de forma rápida, prática e objetiva, o que em tempos atuais, é 

um hábito aparentemente, usual.  



2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral    

Identificar as principais dúvidas sobre o Transtorno do Espectro do Autismo- TEA em 

redes sociais no período de pandemia da COVID- 19.  

2.2 Objetivos Específicos   

- Levantar as principais páginas de redes sociais utilizadas por pessoas durante o 

isolamento na Pandemia;  

- Analisar os principais temas buscados sobre TEA em redes sociais;  

- Verificar quais dúvidas mais se repetem referentes ao autismo nas redes sociais;  

- Verificar se as pessoas obtiveram as respostas para os questionamentos;  

- Contribuir na construção e desenvolvimento de material/conteúdo que possa 

auxiliar nas principais dúvidas sobre TEA.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



3 METODOLOGIA   

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa com abordagem exploratória, 

considerando que este tipo de pesquisa busca explorar os fenômenos em sua essência ou 

a experiência vivida. Os participantes da pesquisa são usuários de redes sociais digitais, 

que buscam informações sobre o TEA em redes sociais em perfis e contas pessoais, 

profissionais e institucionais. Por meio de pesquisa nas redes sociais digitais e busca em 

hashtags específicas, o estudo irá explorar alguns perfis em redes sociais que abordem a 

temática da pesquisa, verificando os principais questionamentos em redes sociais, e se 

essas dúvidas são respondidas ou não. 

Utilizando as hashtags autismo’’, ‘’tea’’ e ‘’autista’’ na plataforma Instagram, 

foram verificados alguns perfis sobre autismo e selecionados para a pesquisa o total de 4 

perfis, onde abordassem dentro da temática, diferentes perspectivas. Dos perfis 

selecionados, foi analisado o conteúdo compartilhado com seus respectivos seguidores, 

os comentários e os questionamentos feitos pelo público, bem como as respostas a esses 

questionamentos.  

3.1 Tipo de pesquisa   

Segundo a teoria de Santaella (2001), esta pesquisa possui característica 

metodológica de pesquisa exploratória e descritiva, ampliando os conhecimentos sobre o 

assunto a ser tratado para depois descrever fatos, e se classifica como qualitativa, pois 

ressalta as significações contidas nos atos e práticas.  

            Conforme Vieira (2002 p. 65) relata, por meio da pesquisa exploratória podemos 

desenvolver um estudo inédito e interessante sobre uma determinada temática. Sendo 

assim, este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito. De um modo geral, esta pesquisa constitui 

um estudo preliminar ou preparatório para outro tipo de pesquisa.  

3.2 População de estudo   

             Seguidores/usuários que acompanham perfis com conteúdos sobre TEA e que 

buscaram informações em redes sociais digitais sobre o autismo, no período entre junho 

de 2020 a junho de 2021, durante o isolamento social devido a Pandemia da COVID-19.  

 



3.3 Critérios de inclusão e exclusão   

           Os critérios de inclusão selecionados para a pesquisa são usuários de redes sociais 

digitais que buscam informações sobre o TEA nas redes sociais digitais, em perfis e contas 

pessoais, profissionais e institucionais, no período entre junho de 2020 a junho de 2021. 

Os critérios de exclusão utilizados na pesquisa são perfis que não abordam o tema 

autismo/TEA, perfis que não contenham posts sobre o tema, e fora do período entre junho 

de 2020 a junho de 2021. 

3.4 Local da pesquisa   

 Redes sociais digitais; Instagram, Facebook e Twitter  

  

3.5 Procedimentos de coleta de dados   

Coleta de dados ocasional, realizada sem a preocupação de continuidade ou 

periodicidade, através de pesquisa de levantamento de método observacional. Por meio 

de observação de páginas e perfis profissionais, pessoais e institucionais em redes sociais, 

serão levantadas informações quanto; as redes sociais digitais mais utilizadas por pessoas 

que se interessam pelo tema Autismo/TEA; os questionamentos mais pertinentes acerca 

do tema autismo/TEA feitos em redes sociais digitais; e se os questionamentos são 

respondidos ou não, pelos administradores dos perfis/páginas ou pelos próprios usuários.  

  

3.6 Análise de dados   

Segundo Bardin (2011, p.15), “a análise do conteúdo é um conjunto de 

instrumentos de cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a 

discursos (conteúdos e continentes) extremamente diversificados”. Sendo assim, será 

utilizada a técnica de análise qualitativa de conteúdo de Bardin, para perguntas e respostas 

sobre a temática do Transtorno do Espectro do Autismo encontradas nas redes sociais 

digitais.  

A partir de pesquisa por meio das hashtags “TEA”, “autismo” e “autista”, foram 

pesquisados entre 5 e 8 perfis em cada uma das seguintes redes sociais digitais: Facebook, 

Instagram e Twitter, que abordassem a temática do TEA. A rede social Instagram é a 4ª 

rede social mais utilizada no Brasil (We Are Social e Hootsuite, 2021).  A partir da análise 

dos conteúdos e comentários do público nesses perfis, foi observado que o Instagram 



possuía perfis mais ativos e que geravam maior quantidade de conteúdos, bem como, 

possuía maior público ativo nas interações e comentários dos posts nesses perfis. 

Com isso, também usando as hashtags escolhidas, foram selecionados 4 perfis 

para serem analisados de forma observacional e qualitativa. Dos perfis escolhidos, foram 

separados em 2 categorias; a primeira sendo perfis pessoais e a segunda sendo de perfis 

institucionais/profissionais, e verificados os conteúdos das postagens de cada um dos 

perfis. 

  

3.7 Procedimentos éticos   

Considerando a lei Lei nº 527, de 18 de novembro de 2011, a pesquisa utiliza 

informações de acesso público, que envolve seres humanos e que não será registrada nem 

avaliada pelo Sistema CEP/CONEP. Qualquer informação que se encontre disponível, na 

internet sem restrição ao acesso dos pesquisadores e dos cidadãos, são considerados dados 

públicos que não requerem privilégios de acesso como: DataSus, IBGE, perfil público de 

redes sociais (Facebook. Instagram) e outros.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

   



4 RESULTADOS  

            Foi verificado que a rede social mais usada para pesquisar sobre o autismo, é o 

Instagram, por ter um maior público ativo e maior quantidade de posts atualizados 

periodicamente, as informações são mais objetivas e mais práticas pra quem as lê ou 

assiste. Por ser a mais usada, foram selecionados 4 perfis nesta rede, para análise do 

conteúdo e de público, na data do dia 03 de outubro de 2021. Os perfis se diferem e 

abordam temas específicos dentro do tema do autismo.  

            O primeiro perfil selecionado possuía na data, 69,8 mil seguidores, e 604 posts, o 

vídeo com o maior número de visualizações tinha 67,7 mil  views e foi postado no dia 28 

de abril de 2021, é de um adulto, sexo masculino, autista, que compartilha suas vivências, 

o discute temas como o capacitismo da sociedade, e sua autonomia (@lucas_atipico); o 

segundo perfil selecionado possuía na data, 705 mil seguidores, e 3.589 posts, o vídeo 

com o maior número de visualizações tinha 152 mil views e foi postado no dia 16 de 

janeiro de 2021, é de um instituto que compartilha dicas e informações através de posts, 

vídeos e lives, não somente sobre autismo, mas também, outros transtornos de 

desenvolvimento e de aprendizagem (@neurosaberoficial); o terceiro perfil selecionado 

possuía na data, 262 mil seguidores, e 1.972 posts, o vídeo com maior número de 

visualizações tinha 48 mil views e foi postado no dia 5 de maio de 2021, é de um site 

educacional que oferece cursos de capacitação em terapia ABA para o autismo, e 

compartilha dicas e informações para os pais e cuidadores (@terapiaabaautismo); e o 

quarto perfil selecionado possuía na data, 37,8 mil seguidores, e 375 posts, o vídeo com 

maior número de visualizações tinha 364 mil views e foi postado no dia 25 de agosto de 

2021, é de pais de uma criança, sexo feminino, diagnosticada com autismo, onde 

compartilham desde os primeiros sinais de TEA na criança, o processo do diagnóstico, o 

convívio em outro país, e dicas e informações para outros pais e familiares 

(@familyonboard). 

              As dúvidas mais frequentes nos posts, lives e vídeos dos perfis pessoais 

(@familyonboard e @lucas_atipico) eram, respectivamente; ‘’o que a família fez para 

que a criança começasse a falar?’’, ‘’como a criança age em público?’’, ‘’como ajudar o 

meu filho a fazer contato visual?’’, ‘’como ajudar o meu filho a brincar sozinho e com 

outras crianças?’’/ ‘’você tem seletividade alimentar?’’, ‘’você teve atraso de fala na 

infância?’’, ‘’como é a sua relação com as pessoas?’’. As perguntas são, na maioria, feitas 

pelos seguidores na ferramenta ‘’caixa de perguntas’’ do stories do Instagram, e 



selecionadas e respondidas diretamente pelos donos dos perfis. As respostas são 

completas e explicativas, de forma a realmente sanar as dúvidas de quem pergunta, apesar 

de os mesmos questionamentos frequentemente se repetirem por quem ainda é um novo 

seguidor dos perfis.  

       Nos perfis @terapiaabaautismo e @neurosaberoficial, as perguntas são feitas nos 

comentários de posts do feed e na ferramenta ‘’caixa de perguntas’’, e são de temas 

diversos, como por exemplo; (@terapiaabaautismo) ‘’minha filha tem 3 anos e não fala, 

o que fazer?’’, ‘’o que fazer quando a criança está em crise?’’, ‘’qual o primeiro 

profissional procurar para investigar autismo?’’, ‘’como diminuir as estereotipias’’?, 

(@neurosaberoficial) ‘’quais atividades posso fazer em casa para estimular o meu filho 

autista?’’, ‘’como alfabetizar uma criança que não fala?’’, ‘’como diferenciar os níveis de 

autismo?’’, ‘’como melhorar a alimentação de uma criança com seletividade?’’. Nesses 2 

perfis, foi observado que os questionamentos não eram respondidos pelos donos dos 

perfis e os próprios usuários respondiam entre si as perguntas, ou tinham como resposta 

uma mensagem padronizada para acompanharem o canal do perfil no Youtube e 

entenderem melhor sobre o que foi perguntado.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 DISCUSSÃO  

5.1 As redes sociais digitais durante a pandemia           

          No primeiro trimestre de 2020, por causa da pandemia da Covid-19 e 

consequentemente, das medidas de isolamento social recomendadas, as pessoas 

precisaram realizar atividades de trabalho, estudo e lazer, em suas casas, pela internet. 

Segundo o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGIbr), em março de 2020 os acessos à 

internet tiveram um aumento considerável e com picos principalmente durante o período 

da tarde e início da noite.  

             Pesquisas da Kantar Ibope Media (2020) afirmam que entre os dias 14 e 24 de 

março de 2020 houve um crescimento de 40% no uso das redes sociais, com engajamento 

em mídias sociais 61% maior em relação á usos normais. Também no primeiro trimestre 

de 2020, foi observado um crescimento da plataforma Instagram, que teve um público 

34,7% maior do que o público de usuários do Facebook, e recebeu 22 vezes mais 

interações que a segunda plataforma (apesar de as duas plataformas pertencerem ao 

mesmo CEO, Mark Zuckerberg). Ainda conforme as pesquisas, as plataformas de redes 

sociais são consideradas apenas por 11% das pessoas como uma fonte confiável de 

informações, as pessoas preferem confiar em informações recebidas por canais de notícias 

na TV (52%) e de agências governamentais (48%) do que em conteúdos recebidos por 

apps de mensagens. Entre quem acessou a internet por dispositivos móveis, 50% leram 

notícias por esse tipo de aparelho, 86% consideram importante que os sites que visitam 

inspirem confiança e 62% só compartilharam a informação depois de checar se a fonte é 

confiável. 

          Uma pesquisa anual realizada pelas empresas Hootsuite e We Are Social de janeiro 

de 2021, mostra dados relevantes quanto ao uso da internet e redes sociais digitais no 

Brasil e no mundo durante o ano de 2020. A pesquisa revelou que atualmente, as pessoas 

usam os celulares conectados à internet (em média 10 horas por dia para os brasileiros), 

por mais tempo do que assistem à televisão, e que mais de 53% da população mundial 

usam as redes sociais digitais, um aumento de 490 milhões de usuários (ou 13%) em 

relação ao ano de 2019 (Hootsuite e We Are Social, 2021). A pesquisa também revelou 

que a principal razão pela qual 63% das pessoas acessam a internet (quase 2 terços dos 

usuários de internet no mundo), é para encontrarem informações, e 45% desses usuários 

recorrem às redes sociais, e não a ferramentas de pesquisas tradicionais (como o Google), 

para realizarem busca de informações, o que é ainda maior entre o público mais jovem.        



5.2 Transtorno do Espectro do Autismo  

            Segundo o DSM V (2013), o grau de comprometimento, atualmente chamado de 

‘’nível de suporte’’ (Carley, 2019) varia entre os indivíduos com autismo, de forma a 

facilitar a identificação de demandas específicas.  

           Uma criança diagnosticada com autismo, de acordo com seu nível de suporte, pode 

e deve receber tratamentos clínicos adequados para o seu melhor desenvolvimento 

cognitivo, motor, social, de habilidades, de linguagem, e alimentar, e para isso, deve 

realizar acompanhamentos profissionais de terapia ocupacional, fonoaudiologia, 

psicomotricidade, psicologia, e demais áreas necessárias, sem limite de idade e até que 

alcance os objetivos idealizados (Ministério da Saúde, 2000).  

           Kandel et al. (2014) ressalta que os comportamentos repetitivos no autismo 

ocorrem principalmente por alterações na funcionalidade executiva de áreas cerebrais do 

lobo frontal, e está relacionada a função executiva do controle inibitório. Portanto, o 

desenvolvimento das habilidades comportamentais e de adaptação de uma pessoa com 

autismo, dependem de sua autorregulação. 

           Nascimento e Tristão (2021) afirmam que a aprendizagem linguística verbal e não 

verbal, que ocorre especialmente nos primeiros anos de vida de um sujeito depende, 

categoricamente, das interações sociais que proporcionam estímulos sensoriais extra 

corticais. Segundo Halabi et al. (2017) entre 70% a 80% de autistas, o que equivale a 1/3 

dessas pessoas, não usam linguagem verbal ou usam pouca e de forma não funcional, e 

cerca de 30% não aprendem a falar muitas palavras. Visto que existem prejuízos nas 

interações sociais e na comunicação de pessoas com autismo, é compreensível que as 

dúvidas que mais aparecem nas redes sociais, sejam sobre questões relacionadas à fala e 

aos relacionamentos sociais no TEA.            

             Ries (2018), identificou que ‘’a notoriedade que o autismo adquire nas redes 

sociais acontece sobremaneira por conta dos fatores culturais, sociais e demográficos 

atuais: a elevação do número de diagnósticos de pessoas com o TEA, a procura por 

tratamento e atendimento especializado, a instituição mundial de uma data específica para 

promover a conscientização (2 de abril), a necessidade de ressignificação deste conceito 

tácito, bem como a busca por apoio e reconhecimento’’. 

 

 

 



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

O presente estudo verificou quais foram as principais dúvidas e questionamentos 

sobre o tema autismo, realizadas na rede social digital Instagram em um período da 

pandemia de COVID-19, e suas contribuições na difusão relevante das informações para 

o tratamento, qualidade de vida e convívio das pessoas autistas.  

Diante do exposto, constatou-se que dentro do universo digital do TEA, temas 

como; fala/linguagem, socialização, atividades de estimulação, seletividade alimentar, 

entre outros, são frequentemente questionados por seguidores, familiares e público em 

geral, em perfis direcionados a compartilhar este tipo de informações, e que a depender 

do perfil, podem ser realmente respondidos pelos donos dos perfis e pelos próprios 

usuários entre si, ou apenas não obtém respostas.  

Os resultados deste estudo e os dados citados, demonstram que o acesso à 

informação atualmente, está intrinsecamente condicionado ao uso da internet e redes 

sociais digitais, e mostram a relevância do uso das redes sociais digitais para adquirirem 

informações pertinentes aos temas de interesse. E de acordo com o estudo realizado nas 

redes sociais digitais que falam sobre o autismo, vimos que o tema também é bastante 

procurado e compartilhado entre os usuários, contribuindo de forma considerável na 

divulgação das informações sobre o TEA. 

Portanto, a presente pesquisa faz-se importante à área da Terapia Ocupacional por 

discorrer sobre o autismo e algumas de suas questões que implicam diretamente na 

realização de Atividades de Vida Diária, bem como na convivência e bem estar de pessoas 

de diferentes faixas etárias, com ou sem diagnóstico, e seus familiares.  

Faz- se necessário então, maiores contribuições de estudos que possam 

suplementar no que se referem à divulgação de evidências significativas para esta temática 

e seus interessados.  
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