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Introdução. As crianças com o transtorno do espectro autista (TEA) caracterizam-se por déficits na comuni-
cação social e interação social; e padrões restritos ou repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. 
Objetivo. Verificar a independência das atividades de vida diária das crianças com TEA na visão dos seus 
cuidadores. Método. O presente estudo teve início após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Cen-
tro Universitário CESMAC, sob protocolo de n° 647.531/2014. Trata-se de um  estudo descritivo transversal, 
com os cuidadores de crianças com TEA acompanhados em um centro especializado na cidade de Maceió-AL, 
cuja amostra foi de 20 crianças com idades entre 4 e 11 anos, de ambos os gêneros, com diagnóstico de TEA. 
Aplicou-se um instrumento de coleta de dados onde continha as seguintes variáveis: idade, gênero, escolaridade 
e gênero do cuidador, andar na ponta dos pés, frequência a escola, idade de diagnóstico, características rea-
bilitacionais, independência nas atividades de vida diária e brincadeira favorita. Resultados. Identificou-se 
que a maioria das crianças com TEA são do gênero masculino, e seus cuidadores são na sua maioria as mães. 
Na visão dos cuidadores as crianças com TEA não tem uma independência adequada nas atividades de vida 
diária, necessitando de auxilio para realizá-las, sendo o ato de alimentar o que os mesmos mais têm autonomia. 
Em contrapartida, o ato de tomar banho, vestir e ir ao banheiro são os que elas apresentam mais dependência. 
Conclusão. Verificou-se a dificuldade das crianças com TEA em ter independência nas atividades de vida 
diária, o que demonstra a necessidade de se investigar mais sobre as potencialidades e dificuldades das crian-
ças autistas nessas atividades.
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