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 “As crianças especiais, assim como as aves, são     

diferentes em seus vôos. Todas, no entanto, são iguais 

em seu direito de voar.” 

(Jessica Del Carmen Perez) 

 

“A menos que modifiquemos a nossa maneira de pensar, 

não seremos capazes de resolver os problemas causados 

pela forma como nos acostumamos a ver o mundo.” 

(Albert Einstein) 



RESUMO: O direito à saúde foi garantido primeiramente pela Constituição Federal 

de 1988 e materializado pela instituição do SUS, por meio das Leis Orgânicas nº 

8.080 e 8.142, ambas de 1990. Contemporânea a esse movimento tivemos a 

Reforma Psiquiátrica, que buscava transformações práticas, de saberes e valores 

culturais e sociais para a saúde mental. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) foi 

descrito inicialmente por Leo Kanner (1943) e Hans Asperger (1944). Atualmente 

este transtorno apresenta uma etiologia multifatorial. Vários avanços foram 

alcançados até hoje. Entre eles podemos destacar dois documentos: a Lei nº 

12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos 

Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, e a Linha de Cuidado 

para a Atenção às pessoas com TEA e suas famílias na Rede de Atenção 

Psicossocial do SUS, instituída pelo Ministério da Saúde em 2013. Este trabalho tem 

como objetivo geral analisar se as diretrizes da linha de cuidado do MS para atenção 

às pessoas com Transtorno do Espectro Autista e a Lei nº 12.764 são conhecidas e 

efetivadas pelo CAPSi do Recanto das Emas - DF. Para alcançar isso, foi realizada 

uma pesquisa qualitativa, de cunho etnográfico, com entrevista semiestruturada e 

por meio do método de observação participante. O estudo foi realizado no CAPSi do 

Recanto das Emas – DF. Esse Centro de Atenção Psicossocial atende crianças e 

adolescentes que apresentam algum tipo de sofrimento psíquico grave. Apresenta 

atualmente 91 prontuários ativos, sendo 38 referentes a pessoas diagnosticadas 

com TEA. Utilizam como documentos norteadores de organização a Portaria nº 

336/02, a Lei nº 3.088/11, a Lei nº 10.2016/01, a Lei nº 12.764/12 e a Linha de 

cuidado para atenção às pessoas com TEA e suas famílias na rede de atenção 

psicossocial do SUS. Apresenta fragilidades estruturais e quanto aos recursos 

humanos, uma vez que não possuí equipe e nem estrutura física mínima necessária 

estabelecidas para a instituição de um CAPSi; e financeiros, visto que não recebe 

nenhum repasse do governo por não apresentar os fatores citados anteriormente e 

assim, não estar credenciada ao MS. Mesmo com todas essas dificuldades, os 

profissionais de saúde desenvolvem uma atenção eficiente, efetiva e eficaz voltadas 

às pessoas com TEA e demais grupos assistidos no CAPSi do Recando das Emas – 

DF.  

 

Palavras-chaves: Transtorno do Espectro Autista; deficiência; saúde mental; 

arcabouço legal. 



ABSTRACT: The right to health was first granted to the Federal Constitution in1988 

and materialized on SUS implantation, through the Organic Law no. 8.080 and 8.142, 

both 1990. By this time, there was a psychiatric reform that aimed practical changes 

related to, knowledge, cultural and social values on mental health. Disorder Autistic 

Spectrum (TEA) was first described by Leo Kanner (1943) and Hans Asperger 

(1944). Currently this disorder has a multifactorial etiology. Several advances were 

made up to today. Among them, there were two highlight documents: Law No. 

12.764 / 12 Establishing the National Protection Policy Rights of Persons with Autism 

Spectrum Disorder and Care Line For Attention to people with TEA and their families 

in the SUS Psychosocial Care Network, established MS in 2013. This study aims to 

examine whether as General Guidelines MS care line paragraph Attention to Persons 

with autism spectrum disorder and Law 12.764 are known and implemented, CAPSi 

do Recanto das Emas - DF. To achieve ISO, it was carried out a qualitative, 

ethnographic with semistructured questionnaires and through participant observation 

method. The study was held for CAPSi in Recanto das Emas - DF. It helps children 

and adolescents that have some sort of severe psychical suffering. It has 91 records 

assets, being 38 diagnosed with ASD. It uses as guiding documents the decree No. 

336/02, Law No. 3,088 / 11, Law No. 10.2016 / 01, Law No. 12.764 / 12 and the 

careful line as paragraph attention people with TEA and their families in Psychosocial 

Care Network SUS. It shows problems related to human and structural resources, 

since there was no team or minimal physical structure necessary to establish one 

institution CAPSi; and financial since it takes no transfer of the government to show 

factors mentioned above. Being accredited by MS. Even with all these difficulties 

develop an effective and efficient attention to people with TEA and other groups 

assisted byCAPSi in Recando Emas - DF. 

 

Keywords:  Disorder Autistic Spectrum; deficiency; mental health; legal framework. 
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INTRODUÇÂO 

 

 

A saúde pública brasileira, antes da criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), era garantida apenas aos trabalhadores formais. Essa realidade começou a 

ser alterada com a Constituição Federal (CF) de 1988, que garantiu a saúde como 

dever do Estado e direito de todos os cidadãos brasileiros. Com a Reforma 

Sanitária, o Brasil passou a concretizar o direito à saúde através da criação do 

Sistema Único de Saúde, em 1990, por meio das Leis Orgânicas da Saúde nº 

8.080/90 e 8.142/90. 

 Contemporânea à Reforma Sanitária, o Brasil também passava por uma 

Reforma Psiquiátrica, que se originou da luta social e tinha uma articulação com o 

lema "Por uma sociedade sem manicômios" (BRASIL, 2013a). Essa reforma tinha 

como diretriz principal o conjunto de transformações de práticas, saberes e valores 

culturais e sociais. Resultou em vários avanços para a saúde mental, sendo um 

deles a criação da Lei nº 10.216, de 06 de dezembro de 2001, que "dispõe sobre a 

proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona 

o modelo assistencial em saúde mental" (BRASIL, 2001). 

 Outro documento importante para o avanço da atenção à saúde mental foi a 

Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, aprovada 

pelo Brasil em 2008 pelo Decreto Legislativo nº 186, de 09 de julho de 2008, e 

promulgada em 2009 pelo Decreto nº 6.949, 25 de agosto de 2009. Essa convenção 

compreende pessoas com deficiência como:  

aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas 
(BRASIL, 2009, art.1). 
 

 O Transtorno do Espectro Autista - TEA foi descrito inicialmente por Leo 

Kanner, em 1943, e por Hans Asperger, em 1944. Após essas concepções, o 

autismo passou por vários avanços. Em 1970, ele passou a ser reconhecido como 

um transtorno das fundações do psiquismo infantil. Já em 1980, passou a ser 

entendido como um transtorno invasivo do desenvolvimento (BRASIL, 2013a). No 

presente, é denominado como Transtorno do Espectro Autista devido ao conjunto de 

características apresentadas pelas pessoas com o transtorno, que pode se 
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manifestar por diferentes "combinações". Hoje ele está incluso no grupo de 

Transtornos do Neurodesenvolvimento (DSM-V, 2013). Atualmente, acredita-se 

vigorosamente que a causa do transtorno esteja ligada a questões genéticas com 

participação de condições ambientais (STELZER, 2010).  

 Como consequência dessa fragilidade no conhecimento e da variedade de 

características do transtorno, a atenção aos direitos, especificamente à saúde 

dessas pessoas, encontrou-se enfraquecida por muito tempo. Para responder a 

essa demanda, em 2012, foi instituída a Política Nacional de Proteção dos Direitos 

da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que reconheceu a pessoa com 

autismo como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, por meio da Lei 

nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, conhecida como Lei Berenice Piana, que foi 

regulamentada pelo Decreto Presidencial nº 8.368, de 02 de dezembro 2014. 

 Em 2013, para fortalecer a atenção à saúde a essa população, o Ministério da 

Saúde (MS) criou uma Linha de Cuidado para a Atenção às pessoas com 

Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias na Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS) do Sistema Único de Saúde, que estabeleceu as diretrizes para 

o cuidado e como deve ser a organização da Rede de Atenção Psicossocial. Esse 

documento determina que o cuidado da saúde dessas pessoas deve ser pautado 

pela integralidade, pela garantia dos direitos de cidadania, por uma equipe de 

referência e por algumas tecnologias de cuidado (BRASIL, 2013a).  

Nesse contexto, destacamos a importância do conhecimento e efetivação das 

leis, normativas, políticas, linhas e direitos garantidos às pessoas com Transtorno do 

Espectro Autista. Acreditamos que a Saúde Coletiva, mediante a atuação de seu 

profissional, o sanitarista, é um dos caminhos para a garantia do fortalecimento de 

uma concepção social do Transtorno do Espectro do Autismo, de forma a possibilitar 

uma atenção à saúde mais efetiva e integral.  
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CAPÍTULO 1: OBJETIVOS E METODOLOGIA DO ESTUDO 

 

 

1.1 – Objetivos 

 

O objetivo geral deste trabalho é analisar se as diretrizes da Linha de Cuidado 

para a Atenção às pessoas com Transtornos do Espectro do Autismo e suas famílias 

na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde, estabelecida pelo 

Ministério da Saúde em 2013, e a Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional 

de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, são 

conhecidas e cumpridas pelo Centro de Atenção Psicossocial infanto-juvenil (CAPSi) 

do Recando das Emas – DF. 

 Como objetivos específicos, este trabalho visa: 

• Mapear quais instituições são responsáveis pelo atendimento às crianças e aos 

adolescentes com Transtorno do Espectro do Autismo no Distrito Federal, no ano 

de 2015 e 1º semestre de 2016. 

• Identificar se o CAPSi Recanto das Emas - DF conhece a Lei nº 12.764/2012 - Lei 

Berenice Piana e a Linha de Cuidado para a Atenção às pessoas com 

Transtornos do Espectro do Autismo e suas famílias na Rede de Atenção 

Psicossocial do Sistema Único de Saúde. 

• Compreender as percepções dos profissionais dos CAPSi Recanto das Emas – 

DF quanto à Lei nº 12.764/2012 - Lei Berenice Piana e a Linha de Cuidado para a 

Atenção às pessoas com Transtornos do Espectro do Autismo e suas famílias na 

Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde. 

• Analisar se o CAPSi Recanto das Emas - DF está atendendo às crianças e os 

adolescentes com TEA de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Linha de 

Cuidado para a Atenção às pessoas com Transtornos do Espectro do Autismo e 

suas famílias na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde. 

• Analisar se o CAPSi Recanto das Emas - DF está ofertando o direito à saúde 

estabelecido pela Lei nº 12.764/2012 - Lei Berenice Piana às crianças e aos 

adolescentes com Transtorno do Espectro Autista. 
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1.2 – Metodologia 

 

 A metodologia é definida por Gerhardt e Silveira como: 

o estudo da organização, dos caminhos a serem percorridos, para se 
realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para se fazer ciência. 
Etimologicamente, significa o estudo dos caminhos, dos instrumentos 
utilizados para fazer uma pesquisa científica (2009, p.12). 
 

 As pesquisas podem ser caracterizadas segundo os objetivos, os 

procedimentos de coleta dos dados, as fontes de informação e quanto a natureza e 

a abordagem do problema (DALFOVO; LANA; SILVEIRA, 2008). De acordo com as 

fontes de informação e abordagem do problema, as pesquisas podem ser divididas 

em dois tipos: pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa.  

 O primeiro método "considera que tudo pode ser quantificável, o que significa 

traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer 

o uso de recursos e de técnicas estatísticas" (MORESI, 2003, p. 8). Já a pesquisa 

qualitativa, que será o método utilizado neste trabalho:  

costuma ser direcionada, ao longo do seu desenvolvimento; além 
disso, não busca enumerar ou medir eventos e, geralmente, não 
emprega instrumental estatístico para análise de dados, seu foco de 
interesse é amplo e parte de uma perspectiva diferenciada da 
adotada pelos métodos quantitativos. Dela faz parte a obtenção de 
dados descritivos mediante contato direto e interativo do pesquisador 
com a situação objeto de estudo. Nas pesquisas qualitativas, é 
frequente que o pesquisador procure entender os fenômenos, 
segundo a perspectiva dos participantes da situação estudada e, a 
partir daí, situe sua interpretação dos fenômenos estudados. 
(NEVES, 1996, p. 1) 
 

 Atualmente a atenção às crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro 

Autista tem como instituição de referência o CAPSi. No Distrito Federal, 

encontramos esses serviços em três cidades: Plano Piloto, Recanto das Emas e 

Sobradinho. A instituição escolhida como foco e objeto de estudo deste trabalho foi o 

CAPSi do Recanto das Emas. Justificamos a escolha dessa instituição baseada em 

dois aspectos: a instituição CASPi do Recanto das Emas é consideravelmente 

recente (foi criado em julho de 2014) o que nos leva a pensar em duas hipóteses: 1- 

o serviço ainda está se estabelecendo e se estruturando; e 2- por ter sido criado 

após a instituição da Linha de Cuidado para a atenção às pessoas com Transtorno 

do Espectro do Autismo e suas famílias na Rede de Atenção Psicossocial do 

Sistema Único de Saúde, de 2013, e a Lei nº 12.764 - Lei Berenice Piana, de 2012, 
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esperava-se que este serviço estivesse organizado de acordo com esses dois 

documentos. 

 Foi analisado neste estudo se tal instituição tem conhecimento sobre as 

diretrizes da Linha de Cuidado para a Atenção às pessoas com Transtornos do 

Espectro o Autismo e suas famílias na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema 

Único de Saúde. Além disso, buscou-se observar se o CAPSi do Recanto das Emas 

conhece a Lei nº 12.764/2012 - Lei Berenice Piana, que institui a Política Nacional 

de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e 

considera a pessoa com TEA como pessoa com deficiência para todos os efeitos 

legais, e se o direito à saúde determinado por essa lei está sendo ofertado para as 

pessoas com Transtorno do Espectro Autista.  

 Esta análise teve como intuito compreender como se dá o processo de saúde-

doença-reabilitação e inclusão social das crianças e adolescentes com TEA, além de 

fazer uma abordagem comparativa do que está previsto em lei e o que está sendo 

vivenciado no dia-a-dia dessas pessoas. Buscou-se destacar os pontos positivos 

para fortalecê-los e os aspectos negativos para melhorá-los ou torná-los viáveis, 

acessíveis, de serem sanados. Para alcançar isso, foi realizada uma pesquisa 

qualitativa, como já mencionado, de cunho etnográfico com uso de entrevistas 

semiestruturadas e por meio do método de observação participante.  

 Uma pesquisa etnográfica caracteriza-se como "o estudo de um grupo ou 

povo" (GERHARDT, Tatiana; SILVEIRA, Denise, 2009, p. 41). A interação 

prolongada e cotidiana do pesquisador com o grupo que está sendo estudado é 

fundamental para esse tipo de estudo (PEREIRA, Vanderléa; LIMA, Maria). 

Podemos destacar como características de uma pesquisa etnográfica:  

o uso da observação participante, da entrevista intensiva e da análise 
de documentos; a interação entre pesquisador e objeto pesquisado; 
a flexibilidade para modificar os rumos da pesquisa;  a ênfase no 
processo, e não nos resultados finais; a visão dos sujeitos 
pesquisados sobre suas experiências;  a não intervenção do 
pesquisador sobre o ambiente pesquisado;  a variação do período, 
que pode ser de semanas, de meses e até de anos; a coleta dos 
dados descritivos, transcritos literalmente para a utilização no 
relatório (GERHARDT, Tatiana; SILVEIRA, Denise, 2009, p. 41) 
 

 A pesquisa de campo foi desenvolvida no CAPSi do Recanto das Emas com 

duração de um mês. Foram entrevistados quatro profissionais do centro. Os critérios 

utilizados nesta pesquisa para a inclusão e a exclusão dos participantes foram os 
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seguintes: quanto aos critérios de inclusão, exigimos que os participantes fossem ou 

profissionais da gestão (gerente, diretor, entre outros) ou profissionais da atenção à 

saúde (fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, entre outros) que 

trabalham no Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi) do Recanto 

das Emas. Além disso, exigimos que os profissionais estivessem atuando no CAPSi 

do Recanto das Emas por no mínimo 6 meses. Sendo assim, foram excluídos da 

pesquisa aqueles profissionais que atuavam de 0 a 5 meses e 29 dias e que fossem 

profissionais de áreas diversas a gestão e atenção, como vigilantes, limpeza, entre 

outros. Para organizar as informações e facilitar o processo de análise e descrição 

dos dados, além dos questionários, foram anotadas as observações sobre os 

serviços em diários de campo. 

A pesquisa apresentou riscos mínimos aos participantes. Todos os cuidados 

para a manutenção do anonimato e a preservação da confidencialidade, da 

privacidade e do sigilo dos dados foram tomados. Para tanto, as entrevistas foram 

realizadas em locais reservados. Todos os esclarecimentos a respeito da pesquisa 

foram realizados antes de seu início. A pesquisadora responsável permaneceu à 

disposição para sanar eventuais dúvidas também ao longo da pesquisa. Este 

trabalho foi aprovado pelo comitê de ética da FEPECS (número CAAE: 

54529216.5.0000.5553).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

CAPÍTULO 2: HISTÓRICO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUT ISTA 

 

 

 Os primeiros escritos sobre o que hoje é conhecido como Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) caracterizavam-se substancialmente como relatos de casos, 

que apresentavam condições clínicas com hipóteses sobre as possíveis causas. O 

autismo, denominado assim pelo senso comum, foi primeiramente descrito entre as 

psicoses infantis, que foram introduzidas por Theodor Heller em 1908, no início do 

século XX, por ele caracterizado como uma condição clínica observada em um 

grupo de 6 crianças, no qual os sintomas se iniciavam por volta dos 3 ou 4 anos de 

vida. Após um período de desenvolvimento normal, essas crianças manifestavam 

uma perda rápida e grave das habilidades sociais e comunicativas, destacando-se o 

interesse pelas pessoas e objetos. Além disso, havia o desaparecimento da fala e 

regressão “idiótica”, mantendo normal a fisiologia inteligente e o controle motor 

grosseiro. Recentemente esta descrição ficou conhecida como transtorno 

desintegrativo da infância (STELZER, 2010).  

 A palavra autismo tem origem grega: autos significa “de si mesmo”. A 

introdução do termo na literatura médica ocorreu em 1911 pelo psiquiatra suíço 

Euglen Bleuler. Sua definição compreendia o autismo como um distúrbio da 

consciência, notando-se nos seus portadores uma grande tendência ao isolamento e 

dificuldade de interação com as pessoas e com o mundo exterior, ou seja, uma 

ruptura entre os mesmos (STELZER, 2010). Mais tarde, em 1943, Leo Kanner 

publica seu artigo intitulado como “Os distúrbios autistas do contato afetivo”, 

referente a um estudo que ele realizou com 11 crianças, sendo 8 meninos e 3 

meninas, das quais todas apresentavam características universais (BRASIL, 2013a).  

 A descrição de Leo Kanner tinha como característica principal a incapacidade 

de estabelecer relações interpessoais, observada já no início da vida. O quadro 

clínico era composto também por dificuldade e alterações na aquisição e no uso da 

linguagem e da fala, desejo por manter o ambiente sem mudança e tendência para 

comportamentos repetitivos e ritualizados (TOME, 2007). Além disso, foi observada 

nas crianças uma capacidade de memorização decorada surpreendente (materiais 

sem sentido ou efeito prático). Elas apresentavam uma boa relação com os objetos, 

principalmente com aqueles que mantinham sua forma, aparência e posição, 

dificuldade em generalizar conceitos, ecolalia até os 5 ou 6 anos de idade e uma 
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tentativa de se manterem isoladas, afastadas do mundo externo, reagindo 

intensamente a ruídos, notando-se, assim, um profundo isolamento, conhecido como 

“isolamento autístico” (BRASIL, 2013a).  

Essa descrição foi denominada como “Autismo Infantil Precoce”. Kanner não 

conseguiu estabelecer uma etiologia para o distúrbio. Dessa forma, apenas propôs 

que esta condição estava associada com características da personalidade dos pais 

e de relações estabelecidas precocemente entre os dois. Descrevia os pais das 

crianças com autismo como frias, ausentes e distantes. Assim, Leo Kanner utiliza o 

termo “mãe geladeira” como definição da possível causa do quadro clínico descrito 

por ele. Por volta dos anos 1970 Leo Kanner buscou entrar em contato com o grupo 

de 11 crianças que havia estudado em 1943. Destas não conseguiu localizar duas, 

uma das quais havia falecido por motivos desconhecidos. Das 9 crianças restantes, 

duas ainda apresentavam dificuldades sociais, porém notou-se algum 

desenvolvimento em seus relacionamentos pessoais e algum sucesso profissional. 

Nas outras sete crianças, o diagnóstico relatado na descrição original de Kanner 

permanecia o mesmo ou agravado, devido ao afastamento ou quebra do contato 

familiar, pois estas foram mantidas em instituições para deficientes (STELZER, 

2010). 

 Contemporaneamente a este autor, tivemos também os estudos de Hans 

Asperger em 1944. Ele desenvolveu uma pesquisa com um grupo de 4 crianças e, 

como apresentação dos seus resultados, publicou o artigo “Psicopatia Austística na 

infância” (BRASIL, 2013a). Definiu o quadro clínico como uma síndrome que tinha 

como característica principal a dificuldade de integração social das crianças 

estudadas. Considerava que o autismo não podia ser diagnosticado no início da 

vida, como nos casos de Kanner, mas sim a partir dos 3 anos de idade (DIAS, 

2015). A descrição original de Hans Asperger foi definida como “Psicopatia Autística” 

(VILA; DIOGO; SEQUEIRA, 2009). 

 As crianças do estudo de Asperger também apresentavam habilidades 

intelectuais normais, comunicação não verbal desprovida (gestos e tons afetivos de 

voz), empatia pobre, tendência a uma linguagem prolixa, em monólogo, às vezes 

desarmoniosa, mas em alguns casos elas desenvolviam precocemente uma 

linguagem gramatical culta, não apresentavam timidez e possuíam uma 

predisposição para intelectualizar as emoções  (KLIN, 2006). Foi observado 

também nessas crianças um comportamento ritualizado, brincadeiras, atividades e 
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movimentos estereotipados, fixação anormal e comprometimento de interesses 

(STELZER, 2010). Notava-se também uma linguagem prosódica e pragmática que 

são definidas como: 

As anomalias prosódicas são alterações das propriedades acústicas 
da fala – ritmo e entonação, constituindo uma fala estranha nesses 
aspectos. As anomalias pragmáticas dizem respeito a uma 
comunicação restrita a significados implícitos ou a serem inferidos. 
Do ponto de vista da comunicação receptiva, esta anomalia 
representa a dificuldade de compreender um chiste ou o sentido 
ambíguo de palavras ou expressões (BELISÁRIO; CUNHA, 2010, p. 
12). 

 

Hans Asperger identificou que essa patologia podia estar ligada à 

personalidade masculina, já que foi observado um número consideravelmente maior 

de casos em meninos do que em meninas (VILA; DIOGO; SEQUEIRA, 2009). Os 

estudos de Hans Asperger e Leo Kanner apresentaram diferenças, dentre as quais 

destacamos como principais as que faziam referência ao aspecto da comunicação e 

linguagem. As crianças de Kanner não falavam nada e as que falavam tinham um 

comprometimento importante da linguagem. Já as de Asperger falavam como 

“pequenos adultos”. Isso ocasionou mais tardiamente a distinção de dois quadros 

clínicos diferentes: o Autismo e a Síndrome de Asperger (BELISÁRIO; CUNHA, 

2010).  

Após as descrições de Leo Kanner e Hans Asperger, o autismo foi confundido 

com vários quadros clínicos. Em 1952, foi lançada a 1ª edição do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-I), pela Associação 

Americana de Psiquiatria. Nele o Autismo ainda não era considerado um diagnóstico 

separado, mas sim um subgrupo da esquizofrenia. Além disso, os anos de 1950 e 

1960 foram de fortes influências do conceito de “Mães geladeiras”, criado por Leo 

Kanner e reforçada pelo psicanalista Bruno Bettelheim. Fernando Stelzer (2010, p. 

16) dizia que para Bettelheim “o autismo seria um incessante feedback entre o 

isolamento da criança e a resposta inadequada dos pais. Estava clara a 

responsabilidade dos pais [...] ”. Sendo assim, ele indicava que o tratamento fosse 

voltado para os pais das crianças autistas, para que eles tomassem consciência de 

seu papel de pais. No entanto, via-se que essa forma de enxergar o distúrbio só 

aumentava mais o sofrimento dos pais e as manifestações de comportamento das 

crianças permaneciam sem alteração ou pioravam (STELZER, 2010). 
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O primeiro pesquisador a discordar da teoria de Bruno Bettelheim e demais 

estudos que consideravam os pais como causadores do distúrbio nas crianças foi 

Bernard Rimland, em 1964. Ele era pai de uma criança diagnosticada com autismo e 

talvez este tenha sido o ponto motivador para que ele buscasse uma nova causa 

para a doença. Em seu estudo, descobriu que algumas crianças, não todas, 

apresentavam uma alteração cerebral (PERORAZIO, 2009). Caracterizou o autismo 

como um distúrbio cerebral com possível origem na alteração funcional da formação 

reticular ativadora, decorrente de falhas da regulação homeostática de entradas 

sensoriais durante o desenvolvimento do feto. Destacou-se como um dos primeiros 

pesquisadores a defender o tratamento do autismo com terapias comportamentais e 

psicanálise, além de tratamentos de desintoxicação e suplementação de vitamina B6 

e magnésio (STELZER, 2010). 

Até o momento, autismo é compreendido como um distúrbio do contato 

afetivo. Nas décadas de 1970 e 1980 entramos em uma nova fase de concepção do 

distúrbio, em que ele passa a ser visto como um transtorno do desenvolvimento com 

déficits cognitivos causados por alguma forma de disfunção cerebral e causa, além 

de causas genéticas (LAMPREIA, 2004). Em 1976, Lorna Wing apresenta o conceito 

de “Tríade de Wing”, que faz referência ao conjunto de falhas específicas 

observadas nas crianças com autismo agrupadas em três áreas: socialização, 

comunicação e imaginação. A primeira diz respeito à dificuldade que as crianças 

apresentavam para participar de situações que exigissem um contato, uma interação 

social. A segunda corresponde a delimitações na utilização da comunicação tanto 

receptiva quanto expressiva. E a última concerne à redução da capacidade de 

imaginação e fantasia, ocasionando um repertório comportamental limitado, 

estereotipado e repetitivo. Para Lorna Wing, o autismo era muito mais complexo do 

que ir do grau mais “severo” para o mais “leve” (OLIVEIRA, 2009). 

Para esta autora, existiam, ainda, um conjunto de outras 
características (patologias, níveis de desenvolvimento, idade 
cronológica da criança), que em associação iriam desencadear uma 
diversidade de sintomatologia muito específica, que se traduz em 
quadros diferentes consoante as características, os comportamentos 
e a severidade (OLIVEIRA, 2009, p. 8) 

 

 Em 1980, o autismo é inserido em uma nova categoria denominada 

Transtornos Invasivos do Desenvolvimento (TID), através da publicação da terceira 

edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-III) da 
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Associação Americana de Psiquiatria (STELZER, 2010). Com isso, o autismo passa 

a ser compreendido como uma entidade nosográfica específica e é entendido como 

uma configuração intensa de psicopatia, apresentando déficit em três fatores: 

habilidades cognitivas, interação social e comunicação/linguagem, além de 

distúrbios evolutivos que são observados desde o início da vida. Outro aspecto 

importante dessa última percepção é a busca pela diferenciação do autismo de 

outros diagnósticos, como a esquizofrenia infantil, a psicose infantil e os transtornos 

do desenvolvimento (STELZER, 2010). O DSM-III foi atualizado em 1987 com a 

publicação da versão DSM-III-R. Nela o autismo passa a ser versado como 

Transtorno Autista (ONZI; GOMES, 2015).  

 Em 1987, Ivar Lovaas demorou como a terapia comportamental e a 

intensidade com que ela é aplicada ajudava crianças com autismo. Esta conclusão 

resultou de um estudo realizado na Califórnia, Estados Unidos, com 19 crianças que 

receberam tratamento intenso baseado na Análise Comportamental Aplicada (ABA).  

(ASSUNÇÂO, 2014).  

 Mais tarde, é lançada a quarta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais, o DSM-IV. Com essa nova publicação, o DSM e a 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 

Saúde (CID-10), da Organização Mundial da Saúde (OMS), passam a ter os 

mesmos critérios classificatórios, diagnósticos e de sintomatologia quanto ao 

autismo. São determinadas três principais áreas afetadas pelo transtorno: relação 

social, linguagem e comportamentos, interesses e atividades (ONZI; GOMES, 2015). 

O DSM-IV apresenta dezesseis critérios detalhados, agrupados em 
três domínios da disfunção. Para um diagnóstico de autismo, seis 
critérios ou mais precisavam estar presentes, com pelo menos dois 
da categoria social e um de cada uma das demais categorias, sendo 
elas: prejuízo na interação social amplo e persistente, podendo haver 
um fracasso no desenvolvimento de relacionamentos com seus 
pares e no uso de comportamentos não verbais (exemplo: contato 
visual direto, posturas, gestos corporais e expressão facial); falta de 
busca espontânea pelo prazer compartilhado, interesses ou 
realizações com outras pessoas (exemplo: não apontam, mostram ou 
trazem objetos que consideram interessantes) e falta de 
reciprocidade social (exemplo: não participa de brincadeiras, 
preferindo atividades solitárias); alterações da comunicação, 
afetando habilidades verbais e não verbais com atraso ou ausência 
da linguagem falada, podendo haver um uso estereotipado, repetitivo 
ou idiossincrático da linguagem (exemplo: repetição de palavras ou 
frases, linguagem que somente é entendida por familiares); a fala, o 
timbre, a entonação, a velocidade, o ritmo ou a ênfase podem ser 
anormais (exemplo: tom de voz monótono ou elevado); no 
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comportamento, padrões restritos, repetitivos e estereotipados de 
interesses e atividades podem ocorrer, com adesão aparentemente 
inflexível a rotinas ou rituais específicos e não funcionais, com 
maneirismos motores estereotipados e repetitivos ou uma 
preocupação com partes de objetos (exemplo: botões, partes do 
corpo); resistência frente a mudanças (exemplo: mudança ou 
alteração de ambiente); movimentos corporais estereotipados 
envolvendo as mãos (exemplo: bater palmas, estalar os dedos) ou o 
corpo todo (exemplo: inclinação abrupta, oscilação do corpo, 
balanço), postura (exemplo: movimentos atípicos das mãos e 
postura) (ONZI; GOMES, 2015, p.191-192). 

 

A versão mais atual do DSM, publicada em maio de 2013, o DSM-V, altera a 

denominação de autismo para Transtorno do Espectro Autista – TEA. A Síndrome 

de Asperger, o transtorno infantil desintegrativo e o transtorno invasivo do 

desenvolvimento – sem outra especificação também compõem esse novo conceito. 

Dessa forma, os transtornos citados acima passam agora a ser denominados como 

uma única condição diagnóstica (BRASIL, 2014). O termo espectro nos trouxe uma 

concepção do transtorno em que podem ser observados diferentes níveis de 

gravidade da condição autista e distintos níveis de desenvolvimento e conjuntos de 

características diagnósticas. Além disso, o transtorno do espectro autista passa a 

ser incluído no grupo dos Transtornos do Neurodesenvolvimento. Esta nova versão 

expõe apenas dois critérios diagnósticos para o transtorno: os déficits na interação e 

comunicação social e os comportamentos restritos, repetitivos e estereotipados 

(DSM-V, 2014). 
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CAPÍTULO  3: O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

 

 

 Como já descrito no capítulo anterior, o Transtorno do Espectro Autista 

encontra-se atualmente agrupado na classificação de Transtornos do 

Neurodesenvolvimento, de acordo com a quinta edição do Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-V (DSM-V, 2014). Precisamos, então, 

primeiramente conhecer o que são os transtornos do neurodesenvolvimento e suas 

características para depois falarmos do Transtorno do Espectro Autista. 

Os Transtornos do Neurodesenvolvimento são definidos como diagnósticos 

que se caracterizam por déficits no desenvolvimento que promovem agravos no 

desempenho social, pessoal, acadêmico ou profissional e que estão presentes 

normalmente desde o início do desenvolvimento. Os sintomas podem ser 

observados tanto como déficits e privações quanto por exageros. O Transtorno do 

Espectro Autista, por exemplo, apresenta-se por dificuldades de interação social e 

desejo obsessivo pela manutenção da rotina. Os déficits no desenvolvimento podem 

variar de limitações pontuais no domínio das competências cognitivas necessárias 

para controlar nossos pensamentos, emoções e ações - funções executivas e no 

processo de aprendizado até danos integrais nas habilidades sociais ou de 

inteligência. O grupo de transtornos do neurodesenvolvimento está dividido em sete 

subgrupos, sendo eles: deficiências intelectuais, transtornos da comunicação, 

Transtorno do Espectro Autista, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH), transtorno específico da aprendizagem, transtornos motores e outros 

transtornos do neurodesenvolvimento. No total, estes subgrupos apresentam um 

conjunto de vinte diagnósticos (DSM-V, 2014). Com isso, podemos agora começar a 

discorrer especificamente sobre o nosso objeto de estudo, o Transtorno do Espectro 

Autista.  

 

 

3.1 – Características do transtorno 

 

Esta condição pode ser definida como um conjunto de manifestações 

marcadas por deficiências, atrasos e impedimentos qualitativos em três áreas: 

interação social, comunicação e comportamentos e/ou interesses. Essas limitações 
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ocasionam comprometimentos funcionais na vida e no cotidiano do indivíduo 

(BRASIL, 2014). O quadro clínico é normalmente perceptível antes dos três anos de 

idade: as manifestações mais graves são notadas entre 0 e 24 meses, enquanto os 

quadros mais leves são percebidos após os 24 meses. Além disso, o transtorno 

apresenta-se com diferentes níveis de gravidade e variáveis manifestações clínicas 

e comportamentais, o que justifica o termo espectro dado a sua denominação 

(BELISARIO; CUNHA, 2010).  

As características referentes à esfera das interações sociais podem ser 

determinadas pelo isolamento autístico, ou seja, as crianças não conseguem 

desenvolver relações sociais ou expressam interações sociais incomuns, como a 

dificuldade em participar de atividades em grupos (por exemplo, jogos cooperativos) 

e estabelecer amizades, falta de empatia social e emocional e demonstrações 

incomuns ou desapego afetivo (CAMARGOS Jr., 2005). Além disso, as crianças com 

transtorno do espectro autista apresentam ausência do contato visual (por exemplo, 

puxar pessoas pela mão sem nenhuma tentativa de olhar para ela), manifesta desde 

os primeiros meses de vida e persistente durante o desenvolvimento, 

comportamentos antecipatórios nulos ou realizados com muita resistência (por 

exemplo, estender os braços pedindo colo), gestos de atenção compartilhada raros 

ou escassos (por exemplo, apontar, acompanhar e mostrar objetos) e falta de 

interesse em objetos oferecidos por terceiros (BRASIL, 2013b). 

Os prejuízos na interação social são amplos, podendo haver também 
prejuízos nos comportamentos não-verbais (contato visual direto, 
expressão facial, gestos corporais) que regulam a interação social. 
As crianças com autismo podem ignorar outras crianças e não 
compreender as necessidades delas (BELISARIO; CUNHA, 2010, 
p.15) 
 

Quanto à comunicação, as crianças com Transtorno do Espectro Autista 

podem apresentar atraso ou impedimento no desenvolvimento da linguagem, 

padrões incomuns de comunicação (por exemplo, não responder ao próprio nome, 

gritos aleatórios, fala sem autonomia e em repetição), tendência ao silêncio, choros 

incertos (não se sabe qual a razão, se por fome, dor, entre outros), ausência de 

atenção a convocações, respostas apenas depois de muita insistência ou toque, 

tendência a ecolalia, privação de respostas gestuais (por exemplo, balançar a 

cabeça SIM ou NÃO para responder algo), não repetição de gestos e 

comportamentos quando requeridos (por exemplo, bater palmas, mandar beijo, 
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acenos), poucas expressões faciais utilizadas na comunicação (reações de 

animação, excitação, raiva ou frustação ainda são notadas), além de não fazerem 

diferenciação de gênero, número e tempo e repetirem falas e cantos de forma 

aleatória sem a intenção de estabelecer uma comunicação ou sem ligação com o 

contexto (BRASIL, 2013b). 

Cerca da metade dos autistas nunca falam [...]. Quando a linguagem 
se desenvolve, não tem tanto valor de comunicação [...]. Em todos os 
casos, o elemento significativo continua sendo que a linguagem não 
tem uma verdadeira função de comunicação com o outro ou, pelo 
menos, que o prazer não reside nessa comunicação (CAMARGOS 
Jr., 2005, p.14). 
 

 Nas habilidades referentes ao comportamento e interesses, podemos observar 

atitudes como ausência ou pouca frequência de comportamentos exploratórios (por 

exemplo, explorar a textura, sons, funções, cores, movimentos dos objetos), fixação 

em partes de objetos (roda de carrinhos, por exemplo). Ademais, não apresentam 

brincadeiras de faz-de-conta (brincar de casinha, fazer comidinha, médico, imaginar 

um objeto ser outro), não aderem a brincadeiras sociais ou apenas após muita 

insistência (por exemplo, brincar de esconde-esconde), mantêm-se afastadas das 

outras crianças ou ficaram observando-as por pouco tempo e de longe (BRASIL, 

2013b). Outros aspectos observados são movimentos restritos, repetitivos e 

estereotipados, como, por exemplo, mexer mãos e braços na frente dos olhos, 

balançar o corpo ou tronco e andar na ponta dos pés, além de momentos de 

agitação constante, como bater palmas independente do lugar ou momento e, em 

quadros mais graves do transtorno, pode ser verificado também comportamentos 

automutiladores, como se morder, bater a cabeça várias vezes seguidas, se jogar no 

chão ou contra paredes, portas, entre outras ações (CAMARGOS Jr., 2005). 

Existe, com frequência, interesse por rotinas ou rituais não funcionais 
ou uma insistência irracional em seguir rotinas. Os movimentos 
corporais estereotipados envolvem mãos (bater palmas, estalar os 
dedos), ou todo o corpo (balançar-se, inclinar-se abruptamente ou 
oscilar o corpo), além de anormalidades de postura (ex.: caminhar na 
ponta dos pés, movimentos estranhos das mãos e posturas 
corporais). 
Podem apresentar preocupação persistente com parte de objetos 
(botões, parte do corpo). Também pode haver fascinação por 
movimentos (rodinhas dos brinquedos, abrir e fechar portas, 
ventiladores ou outros objetos com movimento giratório) 
(BELISARIO; CUNHA, 2010, p.15). 
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3.2 – Diagnóstico  
 

 O processo diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista é tido como um 

procedimento clínico, difícil, cauteloso e multiprofissional. Pode ser determinado por 

um neuropediatra ou psicólogo, porém recomenda-se uma investigação 

multiprofissional com olhares de várias especialidades, como a medicina, a 

psicologia, a fonoaudiologia, a fisioterapia, entre outras áreas. Porém nem sempre 

encontramos serviços de saúde munidos de uma equipe multiprofissional tão 

completa. É compreendido como um processo difícil e cauteloso, pois o Transtorno 

do Espectro Autista é composto por uma grande e variada gama de sintomas, 

apresentando-se por diversos conjuntos de manifestações autística. Além disso, o 

início dos sinais autísticos ou da identificação dos mesmos pelos pais pode variar de 

criança para criança. Quanto mais precocemente a criança for diagnosticada melhor 

será o prognóstico dela, mais chances ela terá de desenvolver as áreas 

comprometidas pelo transtorno (LINHARES, 2012).  

Não existe um marcador biológico [...]. O diagnóstico dos 
Transtornos do Espectro Autista é, iminentemente, clínico deve ser 
feito [...] pela anamnese com pais e cuidadores e mediante 
observação clínica dos comportamentos (Protocolo do Estado de 
São Paulo de Diagnóstico, Tratamento e Encaminhamento de 
Pacientes com Transtorno do Espectro Autista, 2013, p. 11-12). 
 

  De acordo com o DSM-V o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista tem 

que ser baseado em quatro critérios diagnósticos: 

A. Déficits persistentes na comunicação social e na interação social 
em múltiplos contextos, conforme manifestado pelo que segue, 
atualmente ou por história prévia [...]: 1.Déficits na reciprocidade 
sociemocional [...]. 2. Déficits nos comportamentos comunicativos 
não verbais usados para interação social [...]. 3. Déficits para 
desenvolver, manter e compreender relacionamentos [...]. 
B. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou 
atividades, conforme manifestado por pelo menos dois dos 
seguintes, atualmente ou por história prévia [...]: 1. Movimentos 
motores, uso de objetos ou fala estereotipadas ou repetitivos [...]. 2. 
Insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas ou 
padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal [...]. 3. 
Interesses fixos e altamente restritos que são anormais em 
intensidade ou foco [...]. 4.Hiper ou hiporreatividade a estímulos 
sensoriais ou interesse incomum por aspectos sensoriais do 
ambiente [...]. 
C. Os sintomas devem estar presentes precocemente no período do 
desenvolvimento (mas podem não se tornar plenamente manifestos 
até que as demandas sociais excedam as capacidades limitadas ou 
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podem ser mascarados por estratégias aprendidas mais tarde na 
vida).  
D. Os sintomas causam prejuízo clinicamente significativo no 
funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da 
vida do indivíduo no presente. E. Essas perturbações não são mais 
bem explicadas por deficiência intelectual (DSM-V, 2014, p.50). 
 

 O DSM-V de 2014, também estabelece que o diagnóstico do Transtorno do 

Espectro Autista determine o nível de gravidade, de forma que represente a 

sintomatologia atual e admita que a mesma possa sofrer alterações com o tempo ou 

circunstâncias. São apresentados três níveis de gravidade: exigindo muito apoio 

substancial, exigindo apoio substancial e exigindo apoio. Para facilitar a visualização 

e entendimento desses níveis, nós os caracterizamos como severo, moderado e 

leve, respectivamente (ver quadro 1). Além disso, caso o indivíduo apresente 

alguma condição médica, genética ou ambiental, como por exemplo, epilepsia, 

outras síndromes (síndrome de Rett, transtorno do desenvolvimento intelectual, 

entre outras), muito baixo peso ao nascer, exposição a agentes químicos, uso de 

certas drogas na gestação, entre outros, essa condição deve estar evidenciada no 

diagnóstico do indivíduo.  

 

Quadro 1 - Níveis de gravidade para  Transtorno do Espectro Autista , de 
acordo com o DSM-V, 2014.                                                               
                                                                                                                       (continua) 

Níveis de 
gravidade Comunicação social Comportamentos 

restritivos e repetitivos 

 
Nível 3 

“exigindo muito 
apoio 

substancial” 
(severo) 

Déficits graves nas 
habilidades de comunicação 

social verbal e não verbal 
causam prejuízos graves de 

funcionamento, grande 
limitação em dar início a 

interações sociais e resposta 
mínima a aberturas sociais 
que partem de outros. Por 
exemplo, uma pessoa com 
fala inteligível de poucas 

palavras que raramente inicia 
as interações e, quando o 

faz, tem abordagens 
incomuns apenas para 

satisfazer a necessidades e 
reage somente a abordagens 

sociais muito diretas. 

 
 

Inflexibilidade de 
comportamento, extrema 
dificuldade em lidar com 

a mudança ou outros 
comportamentos 

restritos/repetitivos 
interferem 

acentuadamente no 
funcionamento em todas 

as esferas. Grande 
sofrimento/dificuldade 
para mudar o foco ou 

as ações. 
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Quadro 1 - Níveis de gravidade para Transtorno do Espectro Au tis ta, de 
acordo com o DSM-V, 2014.                                                        
                                                                                                     (continuação) 

Níveis de 
gravidade Comunicação social Comportamentos 

restritivos e repetitivos 

Nível 2  
“exigindo apoio 

substancial” 
(moderado) 

 
Déficits graves nas 

habilidades de comunicação 
social verbal e não verbal; 
prejuízos sociais aparentes 

mesmo na presença de 
apoio; limitação em dar 

início a interações sociais e 
resposta reduzida ou 

anormal a aberturas sociais 
que partem de outros. Por 
exemplo, uma pessoa que 
fala frases simples, cuja 

interação se limita a 
interesses especiais 

reduzidos e que apresenta 
comunicação não verbal 

acentuadamente estranha. 
 

Inflexibilidade do 
comportamento, 

dificuldade de lidar com a 
mudança ou outros 

comportamentos 
restritos/repetitivos 

aparecem com frequência 
suficiente para serem 
óbvios ao observador 
casual e interferem no 

funcionamento em uma 
variedade de contextos. 

Sofrimento e/ou 
dificuldade de mudar o 

foco ou as ações. 

Nível 1  
 “exigindo 

apoio” (leve) 

 
Na ausência de apoio, 

déficits na comunicação 
social causam prejuízos 

notáveis. Dificuldade para 
iniciar interações sociais e 

exemplos claros de 
respostas atípicas ou sem 

sucesso a aberturas sociais 
dos outros. Pode parecer 

apresentar interesse 
reduzido por interações 

sociais. Por exemplo, uma 
pessoa que consegue falar 

frases completas e 
envolver-se na 

comunicação, embora 
apresente falhas na 

conversação. 
 

 
Inflexibilidade de 

comportamento causa 
interferência significativa 
no funcionamento em um 

ou mais contextos. 
Dificuldade em trocar de 

atividade. Problemas para 
organização e 

planejamento são 
obstáculos à 

independência. 
 
 

Fonte: Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais V, DSM-V, 2014, 
p.52. 
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3.3 – Etiologia 

 

 De acordo com o Protocolo do Estado de São Paulo de Diagnóstico, 

Tratamento e Encaminhamento de Pacientes com Transtorno do Espectro Autista de 

2013, até hoje não está determinada especificamente a causa do Transtorno do 

Espectro Autista. Acredita-se que sua etiologia seja multifatorial, com participação de 

fatores genéticos e fatores ambientais.  

A etiologia dos TEA é multifatorial, ou seja, existe um componente 
genético, como também um componente ambiental: exposição a 
agentes químicos, falta de vitamina D, falta de ácido fólico, infecções 
maternas, uso de certas drogas, como ácido valpróico durante a 
gestação, prematuridade (abaixo de 35 semanas), baixo peso ao 
nascer (< 2500g) são alguns dos fatores de risco ambiental. Fatores 
de risco para um componente genético são: familiar de primeiro grau 
acometido, presença de defeitos congênitos, idade materna ou 
paterna acima de 40 anos. Do ponto de vista genético, os TEA 
também são muito variáveis, isto é, existem casos associados às 
síndromes genéticas e outros em que essa associação não existe 
(SÃO PAULO, Protocolo do Estado de São Paulo de Diagnóstico, 
Tratamento e Encaminhamento de Pacientes com Transtorno do 
Espectro Autista, 2013, p. 11). 
 

 

3.4 – Tratamento  

 

 Devido a multiplicidade de sintomas e manifestações apresentadas pelo 

Transtorno do Espectro Autista o tratamento desta condição deve ser feito de forma 

singular para cada indivíduo acometido, por meio de um Projeto Terapêutico 

Singular (PTS). O PTS deve ser construído por uma equipe multiprofissional, junto 

ao indivíduo e à família, por meio da identificação de necessidades particulares e do 

cenário real de vida de cada criança, com propostas que respondam às dificuldades 

identificadas e proporcionem ganhos funcionais, a melhora da qualidade de vida e a 

autonomia do indivíduo. As ações propostas podem ser realizadas dentro e fora do 

serviço, proporcionando, assim, uma maleabilidade ao serviço, que deve garantir um 

atendimento em rede e diversificado. Podemos citar algumas tecnologias 

norteadoras do cuidado: o Tratamento e Educação para crianças com TEA 

(TEACCH), acompanhamento terapêutico, tratamento clínico de base psicanalítica, 

Análise do Comportamento Aplicada (ABA), integração sensorial, Comunicação 
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Suplementar e Alternativa (CSA), aparelhos de alta tecnologia e farmacoterapia 

(tratamento medicamentoso) (BRASIL, 2013a).  

 A intervenção medicamentosa refere-se habitualmente ao uso de antipsicóticos 

e é utilizada como um recurso complementar, tento como objetivo controlar os 

sintomas acessórios, como agitação, agressividade, irritabilidade, inquietude, 

alucinações, dificuldades para conciliar o sono e alguns comportamentos 

estereotipados e repetitivos. O antipsicótico mais utilizado no tratamento do 

Transtorno do Espectro Autista é a risperidona, que apresenta ação antagônica aos 

receptores da dopamina e serotonina e uma menor incidência de efeitos 

extrapiramidais. Essa forma de tratamento deve ser sempre associada a outras 

estratégias de cuidado (BRASIL, 2014). 

Efeitos extrapiramidais: [..]. Em alguns casos podem ocorrer os 
seguintes sintomas extrapiramidais: tremor, rigidez, hipersalivação, 
bradicinesia, acatisia e distonia aguda. Eles são geralmente de leve 
intensidade e reversíveis com a redução das doses e/ou a 
administração de medicação Antiparkinsoniana, se necessário 
(RISPERIDONA, 2013. Bula de remédio).  
 

O tratamento e Educação para crianças com TEA (TEACCH) tem como 

propósito principal o desenvolvimento da criança acometida pelo transtorno 

buscando a independência dela por meio da conquista de habilidades de 

comunicação que permitam o estabelecimento de interações sociais. A forma ideal 

de se alcançar esse objetivo é por meio da educação estruturada. Deve-se 

estruturar fisicamente o local de aprendizagem da criança com Transtorno do 

Espectro Autista com três ambientes diferentes: área de estudo, de trabalho 

independente e de descanso. As atividades e sua cronologia devem estar 

disponíveis e modo claro e as práticas e os instrumentos utilizados nessa 

metodologia devem ser expostos de forma que o indivíduo com os transtornos 

entendam. A estruturação deve respeitar as dificuldades individuais de cada criança 

com Transtorno do Espectro Autista e deve respeitar o tempo de aprendizagem de 

cada uma (BRASIL, 2013a).  

 Outra tecnologia utilizada como instrumento de cuidado voltado às crianças 

com Transtorno do Espectro Autista é a análise do comportamento aplicada (ABA). 

A ABA faz uma conexão entre o ambiente, o comportamento humano e a 

aprendizagem, promovendo atividades que desenvolvam as habilidades sociais, de 

comunicação, autocuidado, acadêmicas, de brincar e motoras. A avaliação, 
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planejamento e orientação das ações a serem desenvolvidas são baseadas na 

história singular de cada indivíduo com o transtorno. Suas atividades podem ser 

aplicadas em casa, na escola ou em local de atenção à saúde. São, na maioria das 

vezes, ações individuais de caráter premiativo ao comportamento desejado e não 

aversivas, ou seja, não aceitam repreensões (LEAR, 2004). 

 Já o método Comunicação Suplementar e Alternativa (CSA) trabalha 

exclusivamente com a comunicação. Alguns tipos dessa tecnologia são a língua de 

sinais e gestos e os símbolos e figuras. Também é definida de acordo com as 

necessidades e habilidades individuais e trabalha com dois tipos diferentes de 

comunicação: a suplementar e a alternativa. Esses dois tipos são definidos como: 

comunicação suplementar é qualquer dispositivo, método ou sistema 
utilizado para complementar a fala. E a comunicação alternativa é 
qualquer dispositivo, método ou sistema usado para a comunicação 
quando a fala não se desenvolveu ou sofreu mudança. (BRASIL, 
2013a). 
 

 O tratamento clínico de base psicanalítica tem como objetivo central minimizar 

as limitações apresentadas pelos indivíduos com Transtorno do Espectro Autista, 

ampliar suas competências de aprendizado, contribuir para autonomia na 

identificação de suas limitações nas relações sociais e afetivas e acolher e incluir a 

família no processo. Pretende-se com essa técnica diminuir o isolamento autístico, 

facilitando-se, assim, a interação social, o dia-a-dia desses indivíduos e o processo 

de aprendizagem (BRASIL, 2013a). 

Temos também os aparelhos de alta tecnologia que se referem a jogos e 

aplicativos cujo objetivo é o desenvolvimento cognitivo, educativo e social e a 

ampliação de vocabulários e formação de frases mais complexas. O 

acompanhamento terapêutico procura promover a ampliação da autonomia da 

pessoa com Transtorno do Espectro Autista, além da reintegração social. 

Entendemos esse método como uma maneira de promoção da saúde dos indivíduos 

com o transtorno. Além disso, ele busca o fortalecimento contratual desses 

indivíduos nos espaços públicos, escola, igreja, vizinhança (BRASIL, 2013a). 

E, por fim, o método da integração sensorial busca desenvolver nas crianças 

que apresentam falhas no processamento sensorial a habilidade do desempenho 

ocupacional nas atividades do dia-a-dia (BRASIL, 2013a). 

Na prática, o terapeuta ocupacional faz uso da Terapia de Integração 
Sensorial buscando: a diminuição dos níveis de atividades elevados; 
incremento do repertório de respostas adaptativas, dos jogos com 
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propósitos e no compromisso social; melhoria da capacidade de 
sustentação da atenção e equilíbrio do nível de atividade, bem como 
diminuição na emissão de comportamentos de autoagressão ou 
autoestimulação, facilitação de comportamentos de imitação e 
antecipação, bem como diminuição de problemas de coordenação e 
planejamento motor (BRASIL, 2013a, p. 89). 
 

 

3.5 – Prevalência 

 

 A Organização Mundial da Saúde (2013) estimou que 1 em cada 160 

indivíduos apresenta algum quadro do Transtorno do Espectro Autista, o que 

representa 1% da população mundial, isso equivale a cerca de 70 milhões de 

pessoas acometidas com o transtorno (CAMARA DOS DEPUTADOS, [2015]). Com 

essa última estimativa, notou-se um grande aumento na prevalência do transtorno, 

que pode ter sido ocasionado por diversas razões, como o real aumento da 

frequência do transtorno devido à expansão dos critérios diagnósticos com a 

publicação do DSM-V, por um maior reconhecimento do transtorno e pelas 

diferentes metodologias dos estudos (DSM-V, 2014). De acordo com o sexo, 

observa-se um acometimento maior no sexo masculino do que no sexo feminino, 

caracterizado por uma proporção de 4:1, ou seja, quatro meninos para uma menina. 

E, por fim, o Brasil não apresenta dados oficiais quanto à prevalência e ao número 

de pessoas afetadas pelo Transtorno do Espectro Autista (CAMARA DOS 

DEPUTADOS [2015]).  
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CAPÍTULO 4: DOCUMENTOS EM ANALÍSE 

 

 

Desde sua colonização, o Brasil sempre apresentou alguma forma de 

assistência à saúde, porém, no início, tudo era muito precário e limitado. Por volta do 

século XVI, quando o Brasil foi colonizado, criaram-se hospitais de Santa Casa de 

Misericórdia nas cidades de Santos, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Belém e 

Olinda, onde eram atendidos apenas casos de doenças agudas. Não se tinha nessa 

época uma organização sanitária e, assim, percebiam-se como desafios da saúde 

as doenças persistentes e a limitação da assistência à saúde para a população, que 

alcançava apenas um pequeno número de pessoas (PAIM; et.al., 2011).  

 Um esboço de política pública para a atenção à saúde da população brasileira 

começou a ser pensado na Ditadura Vargas (1930-1945), quando o Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio institucionalizou a previdência social e a saúde 

ocupacional, que garantiam aos trabalhadores formais o direito à saúde sem 

pagamento prévio. Com essa medida, observou-se também o surgimento de 

campanhas de saúde pública, com destaque para a febre amarela e a tuberculose. 

Por um bom tempo, essa foi a política de saúde vigente no país (PAIM; et.al., 2011).  

 Essa realidade começou a ser modificada com a Constituição Federal de 1988, 

que garantiu a saúde como direito de todos os cidadãos brasileiros e dever do 

Estado. Com isso, não só os trabalhadores formais tinham assistência à saúde, mas 

sim qualquer cidadão brasileiro. Ainda segundo a CF, esse direito deve ser 

assegurado mediante políticas públicas sociais e econômicas visando à prevenção, 

promoção e recuperação da saúde e ao acesso universal e igualitário a esses 

serviços (BRASIL, 2012a).  

 A Reforma Sanitária foi um movimento pleiteado pela sociedade civil. Tinha 

como objetivos a materialização do direito à saúde estabelecido pela Constituição 

Federal de 1988 e, dessa forma, a realização de mudanças e transformações na 

área da saúde. Lado a lado dessa luta foi realizada, em 1986, a VIII Conferência 

Nacional de Saúde, que propunha um modelo de proteção social que garantisse o 

direito universal e integral à saúde. Dessa forma, ficou decidido que o sistema 

vigente na época deveria passar por uma reestruturação, o que resultou no Sistema 
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Único de Saúde, instituído em 1990 pela Lei Orgânica nº 8.080/90 (PAIM; et.al., 

2011). 

 De acordo com a lei supracitada, o Sistema Único de Saúde é constituído 

como: 

o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 
Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público. Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições 
públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, 
pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de 
sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde. A iniciativa 
privada poderá participar do Sistema Único de Saúde - SUS, em 
caráter complementar (BRASIL, 1990a).  
 

 A organização do SUS deve ser orientada de acordo com seus princípios e 

diretrizes, sendo eles a universalidade, a integralidade, a equidade, a regionalização, 

a participação social e a descentralização. Ou seja, o SUS deve ser um sistema que 

atenda a todos, em todos os níveis de complexidade necessários em cada situação, 

sendo a atenção contínua e articulada e que respeite as especificidades de cada 

caso. Além disso, a população deve estar articulada a uma rede de serviços 

hierarquizados, organizados por região, com todos os níveis de governo se 

responsabilizando pela saúde local, estadual e federal e com a sociedade fazendo 

parte do processo de formulação de políticas públicas de saúde e do controle da sua 

execução. A participação social é representada pelas Conferências e Conselhos de 

Saúde, que foram instituídos pela Lei Orgânica nº 8.142/90 (BRASIL, 1990b). 

 Contemporâneo ao movimento da Reforma Sanitária, que tinha como base a 

efetivação do direito à saúde, houve um outro movimento, que lutava por uma causa 

mais específica: defendia-se a atenção à saúde mental. Este movimento foi 

denominado como Reforma Psiquiátrica e também foi resultado da luta social, porém 

a iniciativa partiu de um grupo de médicos psiquiatras que fizeram denúncias sobre 

as condições a que os hospitais psiquiátricos estavam submetendo seus internos. 

Dela também participaram outros profissionais da área da saúde, pesquisadores, 

estudantes, usuários de serviços de atenção psicossocial e seus familiares (BRASIL, 

2011a). 

Também chamada de Luta Antimanicomial, sua proposta era de reformulação 

das políticas públicas de saúde mental, buscando o abandono dos asilos e 

substituindo-os por um conjunto de ações e atividades que permitissem que as 
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pessoas com transtorno mental pudessem viver com segurança em liberdade, em 

sociedade e no convívio familiar, de acordo com suas limitações (BRASIL, 2012b). 

 Para alcançar esses objetivos, foram necessários vários acontecimentos e 

medidas. Destacamos no Brasil, como ponto inicial dessa luta, a 1ª Conferência 

Nacional de Saúde Mental, em 1987, realizada no Rio de Janeiro. Ana Maria Pita 

destaca que:  

a I Conferência representa, portanto, o início do desconstruir no 
cotidiano das instituições e da sociedade  as formas arraigadas de se 
lidar com a loucura e a prescrição da desinstitucionalização como 
estratégia de reversão da exclusão dos loucos da cena pública 
(PITTA, 2011, p. 4584) 

 

 Outro fato importante nessa luta foi a Conferência Regional para a 

Reestruturação da Assistência Psiquiátrica, realizada em 1990 em Caracas. Essa 

Conferência teve como um de seus produtos o documento intitulado "Declaração de 

Caracas", que comprometia os países da América Latina, incluindo o Brasil, a 

promover: 

a reestruturação da assistência psiquiátrica, rever criticamente o 
papel hegemônico e centralizador do hospital psiquiátrico, 
salvaguardar os direitos civis, a dignidade pessoal, os direitos 
humanos dos usuários e propiciar a sua permanência em seu meio 
comunitário (HIRDES, 2009, p. 298). 

 

 Uma grande conquista da Reforma Psiquiátrica, que deve ser ressaltada, foi a 

promulgação da Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que "dispõe sobre a proteção 

e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 

assistencial em saúde mental". Essa lei propõe uma nova forma de atenção à saúde 

mental no SUS, assegura que as pessoas com transtornos mentais devem ser 

atendidas em serviços comunitários e estabelece a necessidade de políticas 

específicas para as pessoas com história de longa permanência em hospitais 

psiquiátricos (BRASIL, 2001). 

 Em 2008, o Brasil aprovou a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 09 de julho de 

2008. Essa convenção, posteriormente, foi promulgada em 2009, pelo Decreto nº 

6.949, de 25 de agosto de 2009. Esse documento representou várias conquistas 

para a saúde mental. Em seu artigo 1º, a pessoa com deficiência é definida como 

aquela que apresenta alguma forma de impedimento - físico, mental, intelectual, 

sensorial - de longo prazo, que, em interação com diversas barreiras, pode ter 



39 

 

obstruída a sua participação plena e efetiva na sociedade de forma igualitária com 

os demais (BRASIL, 2013a). 

 Nota-se, então, que a saúde mental foi conquistando aos poucos seu espaço 

em diversos campos - científico, político, social e outros. Isso proporcionou o ganho 

de novas leis, políticas e direitos, além de maior visibilidade e reconhecimento. 

Nosso trabalho tem como foco e objeto de estudo as crianças com Transtorno do 

Espectro Autista. Assim, faremos, a partir de agora, uma abordagem específica 

quanto aos direitos, leis e avanços alcançados por esse grupo. 

No Brasil, durante grande parte do século XX, o autismo infantil era acolhido 

pela rede filantrópica e por serviços-ilha. Nesse período, a saúde pública brasileira 

não voltava seus olhos para essa população. Só recentemente, a deficiência passou 

a ser assunto oficial na agenda política, através de experiências pioneiras, como o 

Núcleo de Atenção Intensiva à Criança Autista e Psicótica (NAICAP), em 1991, o 

Centro de Referência à Saúde Mental Infanto-Juvenil (CERSAMI), em 1994, e o 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPSi), em 1998. Atualmente, o CAPSi é 

consolidado como o equipamento privilegiado para a atenção psicossocial às 

crianças com TEA (BRASIL, 2013a). Falaremos mais adiante de forma detalhada 

sobre os Centros de Atenção Psicossocial. 

Nos dias de hoje, a criança ou pessoa com Transtorno do Espectro Autista tem 

direito à saúde (foco da pesquisa) e assistência social, à educação, ao trabalho, à 

acessibilidade, à isenção fiscal e ao esporte, cultura e lazer. Esses direitos são 

garantidos por leis, decretos e instrumentalizados por políticas públicas, linhas de 

cuidado, cartilhas, entre outros. O quadro 2 expõe brevemente algumas leis e 

decretos referentes ao direito à saúde das pessoas com Transtorno do Espectro 

Autista (Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da Seccional da 

OAB/DF, 2015). 

 

Quadro 2 – Algumas leis e decretos que garantem o direito à sa úde das 
pessoas com TEA, disponíveis na Cartilha dos direit os da pessoa com 
autismo, 2015.                                                                                           (continua) 

Leis Direitos 

 

Lei nº 8.080/90 

 

Determina os princípios e diretrizes norteadores do SUS. Insere 
como campo de atuação do sistema público a assistência 
terapêutica integral e coloca como dever do SUS o 
fornecimento de todos os medicamentos e tratamentos 
necessários para cada caso. 
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Quadro 2 – Algumas leis e decretos que garantem o direito à sa úde das 
pessoas com Transtorno do Espectro Autista, disponí veis na Cartilha dos 
direitos da pessoa com autismo, 2015.                                             (continuação) 

Leis Direitos 

Constituição 
Federal de 

1988 
 

Determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 

Lei nº 7.853/89 

Garante a não omissão de informações sobre a deficiência que 
acomete a pessoa e aspectos relativos a ela (consequências, 
causa, tratamento, entre outras). Além disso, coloca o Poder 
público como responsável pelo fornecimento de uma rede de 
serviços especializados de habilitação e reabilitação e pela 
garantia do acesso aos serviços de saúde públicos e privados. 
Assegura, ainda, o encaminhamento da pessoa com deficiência 
para municípios próximos a sua residência, caso seu município 
de moradia não ofereça a estrutura adequada para seu 
tratamento. E, por fim, garante o direto da pessoa com 
deficiência física de receber atendimento domiciliar. 
 

Lei nº 
10.216/11 

Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista e redireciona o modelo 
assistencial. Com essa Lei, a internação só é indicada quando 
os recursos extra-hospitalares não forem suficientes. Além 
disso, garante-se que a pessoa não será tratada de forma 
desumana nem degradante, nem sofrerá discriminação por 
motivo da deficiência. 
 

Lei nº 
12.764/12 

Garante à pessoa com Transtorno do Espectro Autista o acesso 
às ações e serviços de saúde, atendendo à integralidade da 
atenção às necessidades de saúde. 
 

Decreto nº 
8.368/2014 

Assegura o direito à saúde às pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista na esfera do SUS. A atenção à saúde deve 
respeitar as especificidades de cada indivíduo. Além disso, os 
medicamentos necessários ao tratamento do transtorno que 
estejam incorporados no SUS devem ser disponibilizados. 
 

Decreto nº 
3.298/99 

Estabelece a criação de serviços voltados à saúde e 
reabilitação à saúde da pessoa com deficiência, que sejam 
descentralizados, hierarquizados e regionalizados. Assegura 
que a pessoa internada, no período de um ano ou mais, receba 
ensino pedagógico na instituição em que se encontra, com o 
objetivo de garantir a inclusão ou manutenção no processo 
educacional.  
 

Fonte: Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da Seccional da OAB/DF. 
Cartilha dos direitos da pessoa com autismo, 2015.  
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Os objetivos desse trabalho referem-se à Lei nº 12.764 - Lei Berenice Piana e 

às diretrizes para o cuidado da Linha de Cuidado para a atenção às pessoas com 

Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias na rede de atenção psicossocial 

do Sistema Único de Saúde instituídas pelo Ministério da Saúde - MS em 2013. Por 

isso, iremos discorrer, a seguir, especificamente sobre esses dois documentos.    

 

 

4.1 – Lei Berenice Piana 

 

 Com a promulgação da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 – Lei 

Berenice Piana, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos das 

Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua 

execução, o indivíduo com Transtorno do Espectro Autista passa a ser reconhecido 

para todos os efeitos legais como uma pessoa com deficiência. Essa lei assegura, 

em seu artigo 4º, que essas pessoas não sofrerão discriminação por motivo de sua 

incapacidade e não serão tratadas de forma desumana ou degradante e nem serão 

privadas do convívio familiar e de sua liberdade. Afirma que as internações devem 

ser indicadas apenas quando os recursos extra-hospitalares não forem satisfatórios, 

como disposto no artigo 4º da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001.  

Segunda a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência, aprovada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 09 de 

julho de 2008 e promulgada pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, as 

pessoas com deficiência são definidas como:  

aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou 
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais 
pessoas. Essa compreensão passa a ser o conceito oficial de 
deficiência para a legislação e as políticas públicas brasileiras. 
(BONFIM, 2010, p. 275) 

 
 Para a Lei Berenice Piana, a pessoa deve apresentar uma síndrome clínica 

com características determinadas para ser considerada portadora do Transtorno do 

Espectro Autista. Essas características estão em consonância com os critérios 

diagnósticos estabelecido pelo DSM-V e são determinadas no art. 1º da lei como: 

I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação 
e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de 
comunicação verbal e não verbal usada para interação social; 
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ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter 
relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; 
II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e 
atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais 
estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns, 
excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento 
ritualizados; interesses restritos e fixos (BRASIL, 2012c) 

 

No artigo 3º da Lei nº 12.764/12, encontram-se estabelecidos os direitos das 

pessoas com transtorno do espectro autista, sendo especificados como: direito a ter 

uma vida digna, à integridade física e moral, à liberdade da personalidade, à 

segurança e ao lazer, à proteção contra qualquer tipo de abuso e exploração, ao 

acesso a serviços e ações de saúde, garantindo a atenção integral, e o acesso à 

educação (em todos os níveis - básico a profissionalizante), ao mercado de trabalho, 

à moradia, à previdência e à assistência social.   

As diretrizes norteadoras da Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, instituída pela Lei nº 12.764/12, são:  

I - a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas 
e no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista;  
II - a participação da comunidade na formulação de políticas públicas 
voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista e o 
controle social da sua implantação, acompanhamento e avaliação;  
III - a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com 
transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o 
atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e 
nutrientes;  
IV - (VETADO);  
V- o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro 
autista no mercado de trabalho, observadas as peculiaridades da 
deficiência e as disposições da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente);  
VI - a responsabilidade do poder público quanto à informação pública 
relativa ao transtorno e suas implicações;  
VII - o incentivo à formação e à capacitação de profissionais 
especializados no atendimento à pessoa com transtorno do espectro 
autista, bem como a pais e responsáveis;  
VIII - o estímulo à pesquisa científica, com prioridade para estudos 
epidemiológicos tendentes a dimensionar a magnitude e as 
características do problema relativo ao transtorno do espectro autista 
no país (BRASIL, 2012c) 

 
 

E, por fim, assegura-se que os indivíduos com Transtorno do Espectro Autista 

não serão privados de contratarem planos de assistência à saúde privados por razão 

de sua deficiência, como disposto no art. 14 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998. 
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4.2 – Linha de cuidado para a atenção às pessoas co m TEA e suas famílias na 

RAPS do SUS.  

 

 A linha de cuidado para atenção às pessoas com Transtorno do Espectro do 

Autismo e suas famílias na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de 

Saúde foi instituída pelo Ministério da Saúde em 2013 e é coordenada pela Área 

Técnica de Saúde Mental Álcool e outras Drogas (ATSM) do Departamento de 

Ações Programáticas e Estratégicas (DAPES) da Secretaria de Atenção à Saúde 

(SAS). Tem como objetivo qualificar a atenção ofertada a esses indivíduos e ampliar 

o acesso às ações e serviços de saúde para as pessoas portadoras do transtorno 

(BRASIL, 2013a).  

 Primeiramente, falaremos brevemente sobre a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS), citando seus princípios e como ela deve ser organizada. De acordo com a 

Portaria nº 3088, de 23 de dezembro de 2011, as diretrizes norteadoras para o 

funcionamento da RAPS são: 

I - respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a 
liberdade das pessoas; 
II - promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais 
da saúde; 
III - combate a estigmas e preconceitos; 
IV - garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando 
cuidado integral e assistência multiprofissional, sob a lógica 
interdisciplinar; 
V - atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas; 
VI - diversificação das estratégias de cuidado; 
VII - desenvolvimento de atividades no território, que favoreça a 
inclusão social com vistas à promoção de autonomia e ao exercício 
da cidadania; 
VIII - desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos; 
IX - ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com 
participação e controle social dos usuários e de seus familiares; 
X - organização dos serviços em rede de atenção à saúde 
regionalizada, com estabelecimento de ações intersetoriais para 
garantir a integralidade do cuidado; 
XI - promoção de estratégias de educação permanente; e 
XII - desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com 
transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de 
crack, álcool e outras drogas, tendo como eixo central a construção 
do projeto terapêutico singular (BRASIL, 2011b, art. 2º) 

 
 
 A Portaria nº 3088/11, institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas 

com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 
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álcool e outras drogas, no âmbito do SUS. Em seu art. 3º, estabelece os objetivos 

gerais da Rede de Atenção Psicossocial: 

I-ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral; II-
promover o acesso das pessoas com transtornos mentais e com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e 
suas famílias aos pontos de atenção; e III-garantir a articulação e 
integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, 
qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do 
acompanhamento contínuo e da atenção às urgências.  

 

 Ainda de acordo com a Portaria nº 3088/11, RAPS é composta pelos seguintes 

serviços: atenção básica em saúde, atenção psicossocial estratégica, atenção de 

urgência e emergência, atenção residencial de caráter transitório, atenção 

hospitalar, estratégias de desinstitucionalização e estratégias de reabilitação 

psicossocial (BRASIL, 2011b). 

 

 
Ilustração 1 – Constituição da Rede de Atenção Psicossocial. Fonte: Linha de cuidado para 
atenção às pessoas com Transtorno do Espectro do e suas famílias na Rede de Atenção 
Psicossocial do Sistema Único de Saúde, 2013. 
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 A atenção básica representa para a atenção às pessoas com Transtorno do 

Espectro Autista o acompanhamento de todo o crescimento e desenvolvimento 

infantil. Possibilita também o diagnóstico precoce do transtorno e um apoio 

“imediato” a suas necessidades. Garante a articulação com outros pontos de saúde, 

assegurando dessa forma a integralidade da atenção (BRASIL, 2013a). Dentre os 

serviços que compõem a RAPS, temos, como serviço de referência e atenção 

especializada voltada às pessoas com Transtorno do Espectro Autista, o Centro de 

Atenção Psicossocial (BRASIL, 2011b).  

 De acordo com a Linha de cuidado para a atenção às pessoas com 

Transtornos do Espectro do Autismo e suas famílias na Rede de Atenção 

Psicossocial do Sistema Único de Saúde, o CAPS apresenta as seguintes 

características: 

O CAPS é um serviço comunitário, que deve operar de portas 
abertas, sem barreiras de acesso ou agendamento para dispor de 
ações de acolhimento, de base territorial, que oferece cuidado às 
pessoas em intenso sofrimento decorrente de transtornos mentais, 
uso de álcool e outras drogas e/ou da ambiência. [...] O CAPS é um 
dos serviços de referência para o cuidado às pessoas com 
Transtornos do Espectro do Autismo, independente de sua idade. 
Também é função do CAPS ofertar apoio matricial às Equipes de 
Saúde da Família e aos pontos de atenção às urgências, apoiando e 
subsidiando o processo diagnóstico, o acompanhamento direto das 
situações graves, e se corresponsabilizando pela atenção às 
urgências. A equipe dos CAPS é composta por diferentes 
profissionais de saúde [...], que desenvolvem suas ações a partir do 
acolhimento de demandas espontâneas e/ou referenciadas, 
pautadas no vínculo com usuários e famílias, e articuladas a Projetos 
Terapêuticos Singulares (PTS). Além disso, a possibilidade de 
atenção em tempo integral ou parcial pode ser necessária em muitas 
situações considerando a complexidade das necessidades das 
pessoas com TEA, e também a intensidade da atenção desenvolvida 
pelos familiares (BRASIL, 2013a, p. 102). 

 
 
 Podemos observar seis configurações diferentes dos CAPS, determinados pela 

Portaria nº 3088/11, em seu art. 4º § 4º, como: CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS 

AD, CAPS AD III e CAPSi. Segundo a referida portaria:  

I - CAPS I: atende pessoas com transtornos mentais graves e 
persistentes e também com necessidades decorrentes do uso de 
crack, álcool e outras drogas de todas as faixas etárias; indicado 
para Municípios com população acima de vinte mil habitantes; 
II - CAPS II: atende pessoas com transtornos mentais graves e 
persistentes, podendo também atender pessoas com necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, conforme a 
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organização da rede de saúde local, indicado para Municípios com 
população acima de setenta mil habitantes; 
III - CAPS III: atende pessoas com transtornos mentais graves e 
persistentes. Proporciona serviços de atenção contínua, com 
funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de 
semana, ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros 
serviços de saúde mental, inclusive CAPS Ad, indicado para 
Municípios ou regiões com população acima de duzentos mil 
habitantes; 
IV - CAPS AD: atende adultos ou crianças e adolescentes, 
considerando as normativas do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool 
e outras drogas. Serviço de saúde mental aberto e de caráter 
comunitário, indicado para Municípios ou regiões com população 
acima de setenta mil habitantes; 
V - CAPS AD III: atende adultos ou crianças e adolescentes, 
considerando as normativas do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, com necessidades de cuidados clínicos contínuos. 
Serviço com no máximo doze leitos ara observação e 
monitoramento, de funcionamento 24 horas, incluindo feriados e 
finais de semana; indicado para Municípios ou regiões com 
população acima de duzentos mil habitantes; e 
VI - CAPSi: atende crianças e adolescentes com transtornos mentais 
graves e persistentes e os que fazem uso de crack, álcool e outras 
drogas. Serviço aberto e de caráter comunitário, indicado para 
municípios ou regiões com população acima de cento e cinquenta mil 
habitantes (BRASIL, 2011b, art. 4º § 4º). 

 
 De acordo com as características de cada modalidade de CAPS apresentadas 

acima, podemos definir como CAPS de interesse do nosso trabalho o Centro de 

Atenção Psicossocial infanto-juvenil (CAPSi).  

O CAPSi é um serviço de atenção diária destinado ao atendimento 
de crianças e adolescentes gravemente comprometidos 
psiquicamente. Estão incluídos nessa categoria os portadores de 
autismo, psicoses, neuroses graves e todos aqueles que, por sua 
condição psíquica, estão impossibilitados de manter ou estabelecer 
laços sociais. A experiência acumulada em serviços que já 
funcionavam segundo a lógica da atenção diária indica que ampliam-
se as possibilidades do tratamento para crianças e adolescentes 
quando o atendimento tem início o mais cedo possível, devendo, 
portanto, os CAPSi estabelecerem as parcerias necessárias com a 
rede de saúde, educação e assistência social ligadas ao cuidado da 
população infanto-juvenil (BRASIL, 2004, p. 23). 

 

A linha de cuidado em questão estabelece como diretrizes norteadoras dos 

CAPSi e de toda a organização do cuidado: a integralidade, a garantia de direitos de 

cidadania e os arranjos e dispositivos (BRASIL, 2013a). 

 A única referência utilizada a partir deste momento até a conclusão desse 

capítulo será a Linha de cuidado para atenção às pessoas com Transtorno do 
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Espectro do Autismo e suas famílias na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema 

Único de Saúde, do Ministério da Saúde, de 2013. 

A integralidade tem como objetivo promover uma rede de cuidado intra e 

intersetorial, buscando que a atenção à saúde mental esteja articulada com outras 

instituições de saúde e com espaços que extrapolem este setor. Espera-se com isso 

alcançar uma maior resolutividade, a autonomia dos sujeitos e a garantia da 

cidadania dos indivíduos com Transtorno do Espectro Autista e seus familiares. 

Direcionando esta diretriz para a atenção às pessoas com Transtorno do Espectro 

Autista, a linha de cuidado traz duas noções de integralidade. A primeira refere-se à 

integralidade do sujeito, em que as dificuldades individuais devem ser observadas e 

analisadas de forma multidimensional não estereotipada, permitindo, assim, mais de 

uma possibilidade de intervenção para cada caso, objetivando o desenvolvimento da 

criança ou pessoa com o transtorno. A segunda diz respeito à integralidade do 

cuidado, que deve potencializar demonstrações de interesse, reconhecer 

habilidades a serem desenvolvidas, observar com cuidado e particularidade os 

maneirismos e extrair a lógica de cada modo estranho de agir, enxergando neles 

uma forma de esses indivíduos responderem a estímulos ou circunstâncias. 

Não obstante todos os esforços para garantia do cuidado integral em 
saúde para a população de maneira geral, em se tratando das 
pessoas com Transtornos do Espectro do Autismo e suas famílias, 
cabe reafirmar os princípios de Universalidade, Integralidade e 
Equidade do SUS, e tomar de maneira incisiva o compromisso e 
desafio de ampliação do acesso e da qualidade de atenção aos que 
se encontram em situação de maior vulnerabilidade (BRASIL, 2013a, 
p. 69-70) 

 

 De acordo com a OMS, as pessoas acometidas por transtornos ou doenças 

mentais são, ou podem ser, vulneráveis à violação dos seus direitos, o que 

demonstra a importância da segunda diretriz, determinada como a garantia de 

direitos da cidadania. Para assegurar a saúde, a possibilidade de reabilitação 

psicossocial, a inclusão social e o desenvolvimento da autonomia do sujeito com 

Transtorno do Espectro Autista, é preciso certificar-se de que essas pessoas não 

sejam privadas de seus direitos. A tabela 1 (encontra-se no anexo A) demonstra 

algumas normatizações que devem ser seguidas para a organização do cuidado. 

E, por fim, apresentamos a última diretriz para o cuidado decretada como os 

arranjos e dispositivos para o cuidado. Esta divide-se em profissionais/equipes de 

referência, projeto terapêutico singular (PTS) e algumas tecnologias de cuidado. 
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 Os profissionais/equipe de referência devem representar um elo entre a criança 

com Transtorno do Espectro Autista e seus familiares, demais profissionais e 

serviços, enaltecendo a criação e validação de vínculos. Para mais, devem agir com 

o intuito de manter a singularidade de cada caso, garantir o cuidado contínuo e 

encaminhamentos necessários. O profissional ou equipe de referência deve ser 

escolhido levando em consideração e valorizando a vontade do indivíduo, pois isso 

facilita a interação entre os dois e demais pessoas. Ter um profissional/equipe de 

referência não significa ausentar os outros profissionais da responsabilização do 

cuidado. Desenvolver um trabalho em equipe (profissionais/equipe de referência e 

demais profissionais) significa criar possibilidades de discussões, avaliações e 

modificações necessárias do projeto terapêutico singular (PTS). E o que seria o 

projeto terapêutico singular? 

O Projeto Terapêutico singular – PTS (BRASIL, 2008) é o 
direcionamento das ofertas de cuidado construído a partir da 
identificação das necessidades dos sujeitos e suas famílias, em seus 
contextos reais de vida, englobando diferentes dimensões. O PTS 
deve ser composto por ações dentro e fora do serviço, e conduzido, 
acompanhado e avaliado por profissionais ou equipes de referência, 
junto às famílias e às pessoas com TEA. Ele de ser revisto 
sistematicamente, levando em conta os projetos de vida e o processo 
de reabilitação psicossocial com vistas à produção de autonomia, e a 
garantia dos direitos (BRASIL, 2013a, p. 77-78). 

 

 Na formulação do projeto terapêutico singular, deve-se levar em conta alguns 

fatores importantes: as dificuldades e necessidades de cada indivíduo devem ser 

observadas e respeitadas; deve-se buscar a compreensão ou pelo menos a tentativa 

de compreender os modos de funcionamento do indivíduo, das suas relações e de 

seus impasses; promover estratégias para a extensão das interações sociais, de 

suas formas de expressão e comunicação e conceder a inserção em variados 

ambientes; ações que apresentem função organizadora devem ser reconhecidas e 

incluídas quando possível; e por fim, as atividades do projeto deve combinar três 

fatores: subjetivos, operacionais e de treinamento. 

No suporte terapêutico à pessoa com TEA é importante conjugar em 
seu tratamento aspectos: subjetivos, potencializando a pessoa como 
sujeito e agente social; operacionais, oferecendo subsídios e 
ferramentas para favorecer seu aprendizado e interação social; e de 
treinamento, estimulando a autonomia e independência cotidiana 
(BRASIL, 2013a, p.81) 
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 Como, último grupo desta diretriz, temos algumas tecnologias de cuidado. 

Essas já foram abordadas anteriormente, no capítulo 3, subcapítulo 3.4. Sendo 

assim, farei agora apenas uma listagem dessas formas de cuidado:  

� Tratamento e Educação para crianças com TEA (TEACCH). 

� Acompanhamento terapêutico.  

� Tratamento clínico de base psicanalítica.  

� Análise do Comportamento Aplicada (ABA).  

� Integração sensorial. 

� Comunicação Suplementar e Alternativa (CSA). 

� Aparelhos de alta tecnologia. 

� Tratamento medicamentoso. 

 
Não existe uma única abordagem a ser privilegiada no atendimento 
de pessoas com Transtornos do Espectro do Autismo. Recomenda-
se que a escolha entre as diversas abordagens existentes considere 
sua efetividade e segurança, e seja tomada de acordo com a 
singularidade de cada caso (BRASIL, 2013a, p.83). 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS / DISCUSSÃO 

 

 

 No presente, a atenção à saúde das pessoas com Transtorno do Espectro 

Autista tem como serviço de referência o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 

Como elucidado anteriormente, os CAPS apresentam-se por diversos perfis. A 

configuração responsável pelo cuidado específico das crianças e dos adolescentes 

com esse transtorno é o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi). 

Encontram-se atualmente no Distrito Federal três CAPSi, localizados nas cidades de 

Recanto das Emas, Sobradinho e Brasília. O CAPSi do Plano Piloto atende as 

populações da Asa Norte, Lago Norte, Sudoeste/Octogonal, Vila Planalto e Granja 

do Torto. O CAPSi do Sobradinho atende as cidades de Planaltina, Sobradinho I, 

Sobradinho II e Fercal. Essas informações foram colhidas diretamente com os 

responsáveis pelos CAPSi.  

A pesquisa foi desenvolvida apenas no CAPSi do Recanto das Emas-DF. E 

entrada de campo se deu da seguinte forma: primeiramente fizemos um 

levantamento para identificar quais instituições eram responsáveis pelo atendimento 

às crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista. Com esse 

levantamento entramos em contato via email com cada um dos CAPSi responsáveis 

por esse atendimento, onde enviamos o projeto de pesquisa e solicitamos uma visita 

de campo, para maiores esclarecimentos e para assinatura dos aceites 

institucionais. Tivemos uma resposta muito rápida do CAPSi do Recanto das Emas-

DF, e logo conseguimos firmar a realização da pesquisa nesse serviço. Então, com 

o aceite institucional do CAPSi do Recanto das Emas passamos para o próximo 

passo, que seria a aprovação do Comité de Ética da FEPECS, na qual conseguimos 

a aprovação. Com isso, pudemos entrar em campo para realização da pesquisa. 

Na primeira visita, conhecemos a equipe, o fluxograma/rotina do CAPSi do 

Recanto das Emas – DF, identificamos quais profissionais poderiam participar da 

entrevista de acordo com os critérios de inclusão e exclusão da pesquisa e de quais 

atividades eu poderíamos participar como observadores. Em outras visitas, 

realizamos a entrevistas com os profissionais aptos a pesquisa, e acompanhamos 

alguns grupos de convivência de grupos específicos de crianças com Transtorno do 

Espectro Autista. Observamos que os grupos de convivência são espaços para que 



51 

 

promovem a interação social dessas crianças e a autonomia das mesmas, já que os 

pais não podem acompanhar os grupos. 

Sobre o CAPSi do Recanto das Emas – DF, ele foi instituído em julho de 2014, 

funciona de segunda a sexta das 7 às 18 horas, em dois turnos e divide estrutura 

física com o Centro de Saúde (CS) nº 1 do Recanto das Emas - DF. Atualmente 

atende as cidades do Recanto das Emas e de Samambaia. No início, as famílias do 

Gama, Santa Maria, Riacho Fundo I e Riacho Fundo II também eram acolhidas por 

este CAPSi, porém a demanda era muito grande e o mesmo não conseguia garantir 

o atendimento a toda essa população. Algumas famílias que já faziam 

acompanhamento nesta instituição continuam sendo assistidas.  

O CAPSi do Recanto das Emas assiste crianças e adolescentes de 0 a 18 anos 

que apresentam algum tipo de transtorno mental grave (sofrimento psíquico grave). 

Os transtornos mais frequentes do CAPSi do Recanto das Emas são: Transtorno do 

Espectro Autista, esquizofrenia, adolescentes com tentativa de suicídio, transtorno 

de ansiedade grave e transtorno Borderline. Funciona por demanda espontânea, 

sem necessidade de encaminhamento especializado, no sistema de porta aberta, ou 

seja, deve atender todas as demandas que chegam até lá. Quando não é possível 

atender no momento da chegada do usuário, é agendado um atendimento o mais 

breve possível.  

Nos atendimentos de acolhimento (feito por dois profissionais), caso seja 

concluso que a criança ou adolescente não possui sofrimento psíquico grave, estes 

são encaminhados para outras instituições, de acordo com cada caso. As 

instituições de apoio aos casos que chegam equivocadamente ao CAPSi do 

Recanto das Emas - DF são: Hospital da Criança, CAPSad Taguatinga, COMPPE 

(crianças de 0 a 10 anos) e Adolescentro (crianças e adolescentes de 10 a 18 anos). 

Esses funcionam como serviços de apoio não só para o diagnóstico, mas também 

para a garantia da atenção integral à saúde desses indivíduos. Em conjunto com 

estes serviços, recorre-se também aos componentes da Rede de Atenção à Saúde 

(RAS) para garantir a integralidade do cuidado. 

Se for reconhecido algum tipo de transtorno mental grave na criança ou no 

adolescente, o caso é discutido em reunião de equipe e é estabelecido e iniciado o 

Projeto Terapêutico Singular (PTS). Assim a criança ou o adolescente passar a ser 

acompanhada e incluída nas atividades do CAPSi. Algumas crianças já chegam ao 

CAPSi com o diagnóstico estabelecido por um psiquiatra ou neurologista. 
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Atualmente, o CAPSi do Recanto das Emas atende 91 crianças e adolescentes com 

transtornos mentais graves, destas 38 são diagnosticadas com Transtorno do 

Espectro Autista.  

Os projetos terapêuticos são construídos a partir da necessidade de cada 

criança e são reavaliados e modificados caso necessário de 6 em 6 meses. São 

desenvolvidas atividades e estratégias de cuidado no próprio CAPSi, como também 

em outros espaços, como escola, centro olímpico, locais de esporte, entre outros. O 

objetivo da equipe do CAPSi do Recanto das Emas é promover o desenvolvimento e 

a autonomia das crianças e adolescentes, minimizando e diminuindo, dessa forma, 

as limitações e necessidades do indivíduo com Transtorno do Espectro Autista, além 

de promover ganhos funcionais, melhora na qualidade de vida e, assim, inserir ou 

reinserir o indivíduo na sociedade. As atividades desenvolvidas neste CAPSi com as 

crianças e adolescentes são atendimentos individuais (nos casos mais graves), 

grupos de convivência, grupos de adolescentes, grupos de motricidade, horta e 

oficinas de arte e com os pais são realizadas reuniões quinzenais.  

Dentre as tecnologias de cuidado abordadas pela linha de cuidado para 

atenção às pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo na Rede de Atenção 

Psicossocial do Sistema Único de Saúde, as desenvolvidas pelo CAPSi do Recanto 

das Emas são tratamento clínico de base psicanalítica, integração social, 

acompanhamento terapêutico e tratamento medicamentoso (geralmente é feito o 

uso de risperidona para o controle de agressividade e dificuldades no sono). A 

tecnologia CSA ainda está em fase de elaboração e implantação. Outras 

tecnologias, como TEACCH, ABA e aparelhos de alta tecnologia, não são 

desenvolvidas por falta de profissionais capacitados ou estrutura tecnológica.  

No CAPSi do Recanto das Emas, cada criança ou adolescente possui um 

prontuário e um técnico/profissional de referência que funciona como elo entre o 

indivíduo, a família e os demais profissionais do centro. A evolução do prontuário se 

dá de acordo com cada atividade desenvolvida, sendo assim, o profissional 

responsável pela atividade do dia, fica também responsável pela evolução do 

prontuário, ou seja, todos os técnicos são responsáveis pelo cuidado as crianças e 

adolescentes com Transtorno do Espectro Autista, apesar de todas terem um 

técnico/profissional de referência. Cada profissional é responsável por uma 

quantidade de crianças e adolescentes. Aqueles que cumprem uma carga horária de 

20 horas atendem em média 15 e os de 40 horas atendem em média 25 usuários.  
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A estrutura física do CAPSi do Recanto das Emas é composta por uma sala 

para os profissionais (que funciona como sala administrativa, de reunião e arquivo), 

três salas de atendimento individual (onde ocorrem o acolhimento, consultas, 

entrevistas, terapias e orientações), sendo duas salas para atendimento de crianças 

de 0 a 10 anos e uma sala de atendimento para crianças de 10 a 18 anos, um 

espaço para desenvolvimento dos grupos de convivência, um espaço de 

acolhimento (recepção) e uma copa. No apêndice C, encontra-se o desenho da 

planta e algumas fotos do CAPSi do Recanto das Emas.  

 Segundo o Manual de estrutura física dos Centros de Atenção Psicossocial e 

unidades de acolhimento do MS (2013), o espaço físico dos CAPSi devem 

apresentar: recepção (espaço de acolhimento), salas de atendimento 

individualizado, espaço de convivência (para desenvolver atividades entre familiares, 

usuários e profissionais do CAPSi), salas de atividades coletivas, sala de aplicação 

de medicamentos/posto de enfermagem, sala administrativa, sala de reunião, sala 

para arquivo, refeitório, copa, banheiros (usuários e funcionários), almoxarifado, área 

externa de convivência, área externa para embarque e desembarque de ambulância, 

área para descarte de lixo doméstico e área para descarte de resíduo de saúde.  

 Os recursos humanos do CAPSi do Recanto das Emas apresentam uma 

configuração de 13 profissionais no total, sendo divididos em gerência e assistência. 

A gerência é formada por: uma gerente (formada em psicologia), uma supervisora 

de enfermagem, um supervisor administrativo, uma técnica administrativa. A 

assistência apresenta: três técnicas de enfermagem (20h), uma terapeuta 

ocupacional (40h), uma fonoaudióloga (20h), um médico clínico geral (6h), um 

assistente social (20h) e duas psicólogas (20h). 

 De acordo com a Portaria nº 366, de 19 de fevereiro de 2002, art. 4º, o CAPSi 

deve atuar com uma equipe técnica mínima formada por:  

4.4.2 - Recursos Humanos: [...]: a - 01 (um) médico psiquiatra, ou 
neurologista ou pediatra com formação em saúde mental; b - 01 (um) 
enfermeiro; c - 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as 
seguintes categorias profissionais: psicólogo, assistente social, 
enfermeiro, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, pedagogo ou 
outro profissional necessário ao projeto terapêutico; d - 05 (cinco) 
profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem, 
técnico administrativo, técnico educacional e artesão. 
 
 

 Nota-se, então, que o CAPSi do Recanto das Emas não apresenta a estrutura 

técnica mínima de recursos humanos, muito menos a estrutura física estabelecida 
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pelo MS. Como consequência, esta instituição não está credenciada ao Ministério da 

Saúde e por isso não recebe nenhum recurso financeiro do governo federal, exceto, 

o repasse salarial do governo local – Governo do Distrito Federal (GDF), pois os 

funcionários desse serviço são servidores públicos que foram realocados no CAPSi 

do Recanto das Emas-DF. Além disso, recebe também a alimentação/lanche das 

crianças e adolescentes, cujo fornecimento é de responsabilidade da Sanoli 

Indústria e Comércio de Alimentação LTDA, conforme a regulamentação da Portaria 

nº 336/02. Assim, o CAPSi do Recanto das Emas é mantido pela própria equipe, por 

doações e por estratégias de busca de recursos (bazar de roupas, calçados e 

acessórios e rifas). 

Dos 13 profissionais do CAPSi do Recanto das Emas – DF, conseguimos 

realizar a entrevista semiestruturada com apenas 4 servidores, pois um dos critérios 

para a participação na pesquisa era estar trabalhando na instituição por mais de 6 

meses. Assim, apenas esses quatro entrevistados apresentavam este pré-requisito. 

Participaram do estudo profissionais da seguinte formação: terapia ocupacional, 

fonoaudiologia, enfermagem e psicologia (gerente do CAPSi).  Dois deles trabalham 

no CAPSi desde sua criação (há 2 anos), um trabalha a 1 ano e 5 meses e outro a 7 

meses.  

Observamos com o relato dos profissionais que as principais fragilidades do 

CAPSi Recanto das Emas são referentes a não visibilidade e reconhecimento do 

serviço e sua função, por parte tanto da sociedade quanto de outros serviços de 

saúde, o que ocasiona, por exemplo, os encaminhamentos equivocados ou a falta 

deles; ao déficit de recursos humanos, haja vista que o CAPSi do Recanto das Ema 

não possui a equipe mínima desde sua instituição, o espaço físico é inadequado e 

insuficiente, impossibilitando dessa forma o credenciamento junto ao MS, e o 

aumento no número de vagas para atendimento aos usuários, que hoje aguardam 

em uma fila de espera por bastante tempo, e por fim, à falta de recurso financeiro, já 

que essa instituição não recebe repasses financeiros por não ser credenciada ao 

MS. A fala seguinte reflete essa questão: 

“Acredito que a maior fragilidade é o desconhecimento do serviço e 
da sua função na sociedade, o que acaba piorando ainda mais outros 
pontos de maior visibilidade, como o déficit de profissionais e lugares 
inadequados para o serviço. No CAPSi onde trabalho a dificuldade 
física é nossa maior barreira, a falta de espaço e técnicos para 
aumentar o número de usuários. A procura de pais para o tratamento 
de seus filhos é constante, porém não conseguimos atender todos e 
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muitos ficam em filas de espera por bastante tempo” (entrevistado 1, 
2016). 
 
 

Com tudo isso, a equipe ainda consegue apresentar aspectos muitos positivos 

e desenvolver um trabalho exemplar. Os entrevistados relataram como 

potencialidades do CAPSi do Recanto das Emas – DF o engajamento e desejo por 

parte da equipe para desenvolver uma atenção qualificada voltada às crianças com 

Transtorno do Espectro Autista e demais acometimentos acompanhados pelo 

CAPSi, e seus familiares, além de ser uma equipe que procura conhecer cada caso 

(desenvolvem estudos de caso semanais) e busca melhoras e avanços na 

instituição e no cuidado a esses indivíduos. São profissionais conhecedores da rede, 

o que facilita a atenção integral. Finalmente a forma de atenção ofertada às crianças 

com Transtorno do Espectro Autista é realizada, destacando-se o desenvolvimento 

de atividades em grupo (passeios, oficinas, grupos de convivência), terapias por 

recursos lúdicos, leitura e estudo de textos, grupos terapêuticos, entre outros, tudo 

sendo desenvolvido por uma equipe multidisciplinar. Este aspecto é representado 

pela fala de um participante da pesquisa: 

“Falando especificamente do CAPSi onde trabalho, a equipe é 
engajada e conseguimos realizar um trabalho bacana, através dos 
grupos de convivência. Acredito também que a equipe conhece a 
rede, o que facilita nosso trabalho, pois o tratamento, na maioria das 
vezes, não fica restrito ao CAPSi” (entrevistado 2, 2016).  
 
 

 Quando questionados especificamente sobre a linha de cuidado para crianças 

com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias na Rede de Atenção 

Psicossocial do Sistema Único de Saúde do MS (2013) e a Lei nº 12.764, de 27 de 

dezembro de 2012 – Lei Berenice Piana, que institui a Política Nacional de Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, mostraram-se 

conhecedores dos dois documentos.  

Quanto ao primeiro, relataram ser um documento norteador e auxiliador para o 

cuidado dos profissionais voltado a esses sujeitos, garantidor de ações articuladas 

entre os componentes da RAPS e os serviços da Rede de Atenção à Saúde (RAS) 

e, ainda, uma manifestação para contemplar com respeito o indivíduo em suas 

especificidades, garantindo seus direitos e dando-lhes possibilidade de desenvolver 

suas necessidades e limitações. Dentre os quatro entrevistados apenas um não 
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soube dizer quais eram as diretrizes da linha de cuidado do MS. Todos os outros 

citaram corretamente e falaram brevemente sobre cada umas delas.  

Quanto a Lei, destacaram que a partir de sua promulgação as pessoas com 

Transtorno do Espectro Autista passaram a ser reconhecidas como pessoas com 

deficiência para todos os efeitos legais. Assim, ganharam o direito a participar de 

todas as políticas nacionais de inclusão do Brasil, além de terem o direito à saúde, à 

educação, ao mercado de trabalho, à assistência social, entre outros reafirmados.  

Concluíram a entrevista reforçando a importância desses dois documentos 

tanto para a organização do CAPSi do Recanto das Emas quanto para a atenção 

como um todo às pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Reafirmaram que 

ambos visam garantir o cuidado integral, promover um direcionamento para forma 

de atenção, garantir os direitos à saúde, à educação, entre outros, e fazer com que 

estes sejam conhecidos pelos familiares, pelas pessoas acometidas pelo transtorno 

e pela sociedade, meio facilitador e garantidor do acesso e do acompanhamento 

digno e humanizado, forma de buscar uma maior visibilidade para o transtorno, para 

as pessoas que o possuem e para a própria Rede de Atenção Psicossocial, mais 

especificamente para os CAPS, esperando, assim, a formação e efetivação de uma 

sociedade mais igualitária. 

Verificamos, dessa forma, pelos relatos dos profissionais do CAPSi do Recanto 

das Emas – DF e pela observação de campo que as diretrizes da linha de cuidado 

para atenção às pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo e suas famílias na 

Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde, do MS (integralidade, 

garantia de direitos de cidadania e arranjos/dispositivos para o cuidado) e o direito 

ao acesso aos serviços e ações de saúde, com atenção integral garantido pela Lei 

nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 – Lei Berenice Piana, bem como suas 

diretrizes, são conhecidos pela equipe e estes estão sendo efetivados pelo serviço, 

apesar de a instituição ainda apresentar limitações (físicas, financeiras e de recursos 

humanos) que ocasionam em uma oferta reduzida da atenção para as crianças e 

adolescentes com Transtorno do Espectro Autista e dificultam a qualidade do 

cuidado. 

O trabalho apresentou como limitação a quantidade reduzida de profissionais 

entrevistados, devido a um dos critérios de participação ser o tempo de trabalho dos 

servidores na instituição, que deveria ser superior a 6 meses, e o CAPSi do Recanto 
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das Emas ter pouco profissionais com esse perfil1. Todos os profissionais, sejam os 

entrevistados ou aqueles que me acompanharam na observação participante se 

mostraram abertos ao estudo e relataram desejar que mais discussões sobre o tema 

fossem realizadas para que se dissemine o conhecimento e haja o reconhecimento 

do mesmo. Podemos observar essa vontade na fala de um dos entrevistados:  

“Gostaria que mais discussões sobre TEA acontecessem, não 
somente nos equipamentos de saúde e também nas creches, 
escolas, equipamentos sociais, igrejas, comunidade de uma forma 
geral e difundida, fazendo circular as informações e conhecimentos 
técnicos e populares” (entrevistado 3, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Foram feitas tentativas frustradas de realização da pesquisa nos outros CAPSi que 

atendem crianças e adolescentes com TEA no Distrito Federal (CAPSi do Plano Piloto e 
CAPSi de Sobradinho). Essas instituições recusaram-se a participar do estudo. 
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CAPÍTULO 6: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

 Desde a primeira descrição do Transtorno do Espectro Autista (TEA) até os 

dias de hoje, obtivemos diversos avanços relativos tanto a aspectos da síndrome 

(etiologia, tratamento, características, diagnóstico, entre outros) quanto à garantia 

dos direitos e da atenção à saúde ofertados às pessoas acometidas pelo mesmo.  

Destacamos, assim, a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 – Lei 

Berenice Piana, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos das 

Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, reconhece essas pessoas como 

sujeitos com deficiência para todos os efeitos legais e garante o direito ao acesso a 

serviços e ações de saúde, garantindo atenção integral, como também outros 

direitos (educação, assistência social, mercado de trabalho, entre outros). 

Ressaltamos também a Linha de cuidado para atenção às pessoas com 

Transtorno do Espectro do Autismo do Ministério da Saúde (2013), que direciona a 

organização da Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde (RAPS), 

determina como serviço de referência e atenção especializada às pessoas com 

Transtorno do Espectro Autista o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e 

estabelece as diretrizes norteadoras para a organização do cuidado desse serviço e 

da rede como um todo. 

 No entanto, percebe-se ainda que a organização da atenção à saúde mental, 

de modo específico o cuidado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista, 

encontra-se ainda fragilizada, apresentando déficits estruturais, de recursos 

humanos, financeiros e de abrangência da atenção a toda população do DF.  

 No Distrito Federal, existem apenas três CAPSi responsáveis pela atenção às 

crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista. São eles: CAPSi do 

Plano Piloto, CAPSi do Recanto das Emas e CAPSi de Sobradinho. Estes atendem 

respectivamente as cidades: Lago Norte, Asa Norte, Sudoeste, Octogonal, Vila 

Planalto, Granja do Torto; Recanto das Emas e Samambaia; e Sobradinho I, 

Sobradinho II, Planaltina e Fercal. Entende-se, assim, que as demais regiões 

administrativas do DF estão descobertas quanto aos serviços e ações de saúde para 

atenção às crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista. 

Levando em conta o que foi observado, percebemos que os profissionais do 

CAPSi Recanto das Emas - DF são conhecedores da Lei nº 12.764/2012 - Lei 
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Berenice Piana, que instituí a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa 

com Transtorno do Espectro Autista, e da Linha de Cuidado para a Atenção às 

pessoas com Transtornos do Espectro do Autismo e suas famílias na Rede de 

Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde do MS.  

Para eles, os dois documentos visam garantir o direito à saúde e o cuidado 

integral, além de outros direitos assegurados pela lei, promover o desenvolvimento 

de suas necessidades, proporcionar um direcionamento para a organização da 

atenção e para as ações, estratégias e cuidados dos profissionais, assegurar ações 

articuladas entre os componentes da RAPS e da RAS, facilitar e garantir o acesso e 

o acompanhamento digno, humanizado e com respeito às especifidades de cada 

criança e adolescente com Transtorno do Espectro Autista e promover maior 

visibilidade do serviço (CAPSi), de suas funções e do próprio Transtorno do 

Espectro Autista para a sociedade e demais serviços de saúde, buscando, com isso, 

o reconhecimento destes. 

Concluímos, então, que apesar de todas as fragilidades e dificuldades 

enfrentadas pelo CAPSi do Recanto das Emas, sejam elas de recursos humanos e 

financeiros, de infraestrutura e até de desconhecimento pela sociedade e por demais 

componentes da rede de saúde, este serviço tem conseguido efetivar as diretrizes 

para o cuidado (integralidade, garantia de direitos de cidadania e arranjos e 

dispositivos para o cuidado) estabelecidas pela linha de cuidado em questão. 

Também tem ofertado e garantido o direito aos serviços e ações de saúde, com 

atenção integral às crianças e aos adolescentes com Transtorno do Espectro 

Autista, instituído pela Lei nº 12.764/12.  

Acreditamos que o desejo e o engajamento da equipe do CAPSi do Recanto 

das Emas para manter este serviço de pé, mesmo com as fragilidades já elencadas 

e principalmente sem nenhum repasse financeiro do governo, buscando sempre 

desenvolver uma atenção qualificada às crianças e adolescentes e seus familiares, 

além de melhoras e avanços para o serviço e para o cuidado a esses indivíduos, 

sejam a razão para que este ainda esteja ofertando a atenção à saúde as crianças e 

adolescentes com Transtorno do Espectro Autista já acompanhadas pelo serviço, 

além de novas demandas.  
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APÊNDICES 

 

 

A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. 

 

O/A senhor/a está sendo convidado/a a participar do projeto “A importância da 

Saúde Coletiva para o fortalecimento dos CAPSi do Distrito Federal que atendem 

pessoas com Transtorno do Espectro Autista”, de responsabilidade da estudante 

Paula Maria da Cunha de Souza, sob orientação da Profa. Dra. Érica Quinaglia 

Silva. 

O objetivo desta pesquisa é analisar se a Linha de Cuidado para a Atenção às 

pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias na Rede de Atenção 

Psicossocial do Sistema Único de Saúde, estabelecida pelo Ministério da Saúde em 

2013, e a Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos 

Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, são conhecidas e 

cumpridas pelo Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil - CAPSi do Recanto 

das Emas. Buscar-se-á destacar os avanços e os limites do serviço, a partir da visão 

dos profissionais que nele atuam.  

O/A senhor/a receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no 

decorrer da pesquisa e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá, sendo 

mantido o mais rigoroso sigilo por meio da omissão total de quaisquer informações 

que permitam identificá-lo/a.  

A sua participação será mediante a realização de uma entrevista. Não existe 

obrigatoriamente um tempo pré-determinado para responder à entrevista. Será 

respeitado o tempo de cada um/a para responder às questões. Informamos que o/a 

senhor/a pode se recusar a responder a qualquer questão que lhe traga 

constrangimento, podendo desistir de participar da pesquisa em qualquer momento 

sem nenhum prejuízo para o/a senhor/a.  

Os resultados da pesquisa serão divulgados no Centro de Atenção 

Psicossocial Infanto-Juvenil onde foi desenvolvida a pesquisa, o CAPSi do Recanto 

das Emas. Também haverá publicação dos resultados na Faculdade de Ceilândia da 

Universidade de Brasília (FCE/UnB), no formato de Trabalho de Conclusão de Curso 

e, possivelmente, de artigos científicos. Os dados utilizados na pesquisa ficarão sob 

a guarda da pesquisadora responsável.  
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Se o/a senhor/a tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor telefone 

para (61) 9347-3779. Este projeto foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da FEPECS/SES/DF. As dúvidas com relação à assinatura do TCLE ou 

aos direitos do/a participante da pesquisa podem ser obtidos por meio do telefone: 

(61) 3325-4955. Este documento foi elaborado em duas vias, uma das quais ficará 

com a pesquisadora responsável e a outra com o/a participante da pesquisa.  

 

 

 

______________________________________________  

Assinatura do participante  

____________________________________________  

Pesquisadora responsável  

Assinatura  

Brasília, ___ de _____________de ________ 
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APÊNDICES 

 

 

B – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA REALIZADA COM OS PRO FISSIONAIS 

DO CAPSI DO RECANTO DAS EMAS - DF. 

 

Idade: ____________ Função/Profissão: ______________________________ 

Tempo de trabalho na Unidade: _____________________________________ 

Escolaridade: (   ) Ensino Médio Incompleto  

(   ) Ensino Médio Completo 

(   ) Ensino Superior incompleto  

(   ) Ensino Superior completo 

 

1- Caso sua escolaridade seja ensino superior, qual é o seu curso de graduação?  

2- Possui pós-graduação ou alguma especialização? Se sim, qual? 

3- Este trabalho busca reconhecer a importância da Saúde Coletiva e de seu 

profissional para o fortalecimento dos CAPSi do Distrito Federal que atendem as 

crianças com Transtorno do Espectro Autista. Para isso é necessário identificar as 

atuais fragilidades dos CAPSi que atendem esse grupo. O que o senhor (a) 

levantaria como fragilidades atuais dos Centros de Atenção Psicossocial infantil? 

Mas especificamente do CAPSi onde o senhor (a) trabalha? 

4- Além das fragilidades precisamos elencar também as potencialidades, os pontos 

positivos da atenção a saúde das crianças com TEA nos CAPSi que atendem essa 

população. Quais seriam essas potencialidades?  

5 - O senhor (a) poderia me explicar como se dá o processo de saúde-doença-

reabilitação das crianças com TEA aqui no CAPSi, ou seja, como é a atenção a 

saúde desse grupo? O primeiro contato, a continuidade do tratamento? 

6- O senhor (a) conhece a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas 

com Transtorno do Espectro Autista, instituída pela Lei nº 12.764/2012? Poderia me 

falar um pouco sobre ela? 

7- O senhor (a) conhece a Linha de Cuidado para a Atenção às pessoas com 

Transtornos do Espectro do Autismo e suas famílias na Rede de Atenção 

Psicossocial do Sistema Único de Saúde, estabelecida pelo Ministério da Saúde em 

2013 ? Poderia me falar um pouco sobre a mesma?  
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8- O senhor (a) sabe me dizer quais sãos as diretrizes para o cuidado a pessoa com 

TEA estabelecida pela Linha de Cuidado para a Atenção às pessoas com 

Transtornos do Espectro do Autismo e suas famílias na Rede de Atenção 

Psicossocial do Sistema Único de Saúde? 

9- Qual a percepção do senhor (a) quanto a Lei e a Linha de Cuidado citadas a 

cima? 

10 - Por fim, o senhor (a) gostaria de dizer algo mais, dar alguma sugestão. Essa 

questão fica livre para o senhor (a). 
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APÊNDICES 

 

 

C – PLANTA E FOTOS DO CAPSI DO RECANTO DAS EMAS – D F. 

 

 
Ilustração 2 -  Desenho da planta do CAPSi Recando das Emas – DF, 2016, 
autoria própria. 
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. 

 
Ilustração 3 – Foto do espaço de acolhimento (recepção) do CAPSi do Recanto das 
Emas – DF, 2016. 

 

 

 

 
Ilustração 4 – Foto do local de realização dos grupos de convivência do CAPSi do 
Recanto das Emas – DF, 2016. 
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Ilustração 5 – Foto da sala de atendimento 2, faixa etária de 10 a 18 anos, do CAPSi 
do Recanto das Emas – DF, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 6 – Foto da sala de atendimento 3, faixa etária de 0 a 10 anos, do CAPSi do 
Recanto das Emas – DF, 2016 



72 

 

ANEXOS 

 

 

A – TABELA 1. NORMATIZAÇÕES DE REFERÊNCIA PARA  A O RGANIZAÇÃO 

DO CUIDADO.  
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Fonte: Linha de cuidado para atenção às pessoas com Transtornos do Espectro do 
Autismo e suas famílias na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de 
Saúde, 2013, p. 71-74. 
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ANEXOS 

 

 

B - FORMULÁRIO ELABORADO PELOS PROFISSIONAIS DO CAP SI DO 

RECANTO DAS EMAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE TRANSTORNOS PSÍQUICOS 

GRAVES. 
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