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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo compreender como acontece a abordagem ao autismo infantil na 

Atenção Básica. O autismo é um transtorno que pode aparecer ao longo do desenvolvimento humano 

e suas principais características são: o atraso do desenvolvimento da linguagem, dificuldade na 

interação social, padrões restritos e repetitivos de comportamento. Para alcançar o objetivo da 

pesquisa, foi realizada uma Revisão Integrativa (RI). A coleta de dados aconteceu no período entre 

abril e maio do ano de 2022, nas seguintes bases de dados: Informação Científica e Técnica em Saúde 

da América Latina e Caribe (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Sistema 

Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE) e Base de Dados de Enfermagem 

(BDENF). No total foram encontrados 68 artigos, dos quais 11 foram pré-selecionados para leitura 

na íntegra e, a partir disso, apenas 6 foram eleitos para a RI. Os dados obtidos foram organizados em 

três categorias para a discussão acerca do tema, sendo elas: avaliação profissional individualizada, 

orientação familiar e promoção da educação em saúde. Observou-se que há grande dificuldade no 

que diz respeito ao conhecimento técnico científico por parte dos profissionais de saúde que atuam 

na Atenção Básica, o que impacta no atraso do diagnóstico precoce, bem como no desenvolvimento 

da criança, no convívio com sua família e na comunidade. 
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ABSTRACT 

This study aimed to understand how the approach to childhood autism happens in Primary Care. 

Autism is a disorder that can appear throughout human development and its main characteristics are: 

delay in language development, difficulty in social interaction, restricted and repetitive patterns of 

behavior. To achieve the research objective, an Integrative Review (IR) was carried out. Data 

collection took place between April and May 2022, in the following databases: Scientific and 

Technical Information on Health in Latin America and the Caribbean (LILACS), Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), Online Search and Medical Literature Analysis (MEDLINE) and Nursing 

Database (BDENF). In total, 68 articles were found, of which 11 were pre-selected for full reading 

and, from that, only 6 were elected to the IR. The data obtained were organized into three categories 

for discussion on the topic, namely: individualized professional assessment, family guidance and 

health education promotion. It was observed that there is great difficulty with regard to technical and 

scientific knowledge on the part of health professionals who work in Primary Care, which impacts 

on the delay of early diagnosis, as well as on the child's development, living with his family and the 

community. 
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INTRODUÇÃO 

 

O autismo é um transtorno que pode aparecer ao longo do desenvolvimento humano e suas 

principais características são: atraso do desenvolvimento da linguagem, dificuldade na interação 

social, padrões restritos e repetitivos de comportamento. Estes sintomas podem se manifestar desde 

o início da infância, limitando ou prejudicando o funcionamento diário do indivíduo nos seguintes 

aspectos: interações sociais, físicas e motoras (DSM-5, 2014).   

Nesse sentido, Ranalli (2017) aponta que, no terceiro ano de vida, crianças com Transtorno 

do Espectro Autista (TEA) apresentam dificuldade em desenvolver hábitos cotidianos como escovar 

os dentes, vestir-se sozinho, amarrar o cadarço do tênis. Além disso, alguns possuem resistências em 

mudanças na rotina e geralmente priorizam um determinado brinquedo que mais tem interesse. 

Muitas crianças com TEA apresentam movimentos repetitivos e estereotipados, que são 

caracterizados por balançar o corpo, a cabeça ou as mãos repetidamente, girar ou enfileirar objetos, 

comportamentos que, muitas vezes, causam estranhamento a outros indivíduos. 

Atualmente é sabido que não lidamos com o autismo e sim com etiologias diversas, uma vez 

que uma criança com TEA não é igual a outra, apesar de comungarem dos principais critérios que os 

definem. Por conseguinte, vale destacar que o TEA é definido em três níveis e, dentro destes, cada 

paciente responde de uma maneira diferente aos sintomas (BROSA, 2016). No nível 1, mais 

conhecido como leve, o paciente é caracterizado por uma dificuldade na interação social; nesse caso 

ele necessita de uma assistência menor. Já o nível 2 ou moderado é caracterizado por dificuldades na 

fala e na interação social, demandando um apoio maior; quanto ao nível 3 ou severo, ele é descrito 

pelas dificuldades na interação social, comprometimento na fala, prejuízos de funcionamento e em 

alguns casos, comportamentos agressivos, demandando cuidado redobrado e assistência intensiva 

(DSM-5, 2014). De acordo com Furtado (2017), o desafio preponderante para a comunidade científica 

é que até mesmo duas pessoas diagnosticadas como autistas leves não apresentam os mesmos 

sintomas. 

O autismo é uma condição que, na maioria das vezes, afeta a meninos, podendo também vir 

acompanhado de outros transtornos. O diagnóstico é feito por uma equipe multiprofissional, e em 

alguns casos esses indivíduos necessitam de um acompanhamento fonoaudiólogo e de terapias 

ocupacionais. Quanto antes começar o tratamento, melhores os resultados (GUEDES; TODA, 2018).   
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Nesse sentido, para o cuidado com crianças com TEA, assim como para todos os outros 

usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), tem-se a Atenção Básica (AB) como a sua porta de 

entrada, pois é por meio dela que acontece o primeiro acolhimento do sujeito. Esse sistema tem 

objetivo de garantir o acesso e a qualidade nas ações e serviços que visam atender às necessidades da 

saúde das pessoas, assim assegurando a integralidade e a equidade para a população. Um outro 

dispositivo que integra o SUS e dispõe de serviços para esses pacientes é a Rede de Atenção 

Psicossocial RAPS (BRASIL, 2012). 

A RAPS atua desde a Atenção Básica, por meio de ações de promoção e prevenção no campo 

da Saúde Mental, realizadas na Unidade Básica de Saúde, no Núcleo Ampliado de Saúde da Família, 

no Consultório de Rua e nos Centros de Convivência e Cultura. Na atenção especializada, existem os 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), considerando as populações específicas, como o CAPS 

infantil e o CAPS álcool e drogas, e a Atenção Residencial de Caráter Transitório. Esses pontos da 

RAPS são importantes para a identificação precoce dos sinais do TEA, assim como prevenção de 

agravos e recuperação (CARDOSO, 2018). 

Sobre isso, Cardoso (2018) complementa que a RAPS é proposta para pessoas em sofrimento 

psíquico e transtorno mental e para aqueles que fazem o uso de crack, álcool e outras drogas, no 

contexto do SUS. Nesse aspecto, essa rede tem como objetivo ampliar o acesso à atenção psicossocial 

da comunidade como um todo. E por meio dele, o paciente tem acesso ao acolhimento, do 

acompanhamento contínuo e de atenção as urgências. 

 Para isso, a Lei n. 13.438, de 26 de abril de 2017 garante que  

 

é obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus primeiros dezoito meses de 

vida, de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a 

detecção, em consulta pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o seu 

desenvolvimento psíquico (BRASIL, 2017, s.p.). 

  

Quanto a isso, o processo de diagnóstico deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar 

que vai atender a essas demandas de maneira distinta aos diversos pacientes com atendimentos 

individuais, atendimentos à família, atividades livres e espaços grupais. Em termos práticos, o 

primeiro objetivo das atividades planejadas para o desenvolvimento do diagnóstico é conhecer a 

criança e a família em que esta se encontra inserida (GUEDES; TODA ,2018).  

Além disso, Lima (2019, p.12) complementa: 

Diagnóstico de transtornos do espectro do autismo é uma descrição e não 

uma explicação. Esta descrição é dimensional também, pois sempre se deve 
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estabelecer o grau do problema, em um espectro que vai desde o muito 

discreto e leve, até condições muito intensas e graves. Um diagnóstico 

definitivo de transtorno do espectro do autismo só pode ser firmado após os 

três anos de idade. Porém, os indícios e a identificação de tendência para os 

TEA aparecem cedo.  

Desse modo, segundo Favero e Santos (2015), a história, o contexto e as situações relatadas 

pela pessoa com autismo e sua família são essenciais para o procedimento de diagnóstico e para a 

construção do Projeto Terapêutico Singular. Esse processo precisa ser construído junto a uma equipe 

e discutido passo a passo com a família. O acompanhamento dos familiares durante todo o processo 

diagnóstico e nas diversas intervenções será fundamental para minimizar o impacto que a 

comunicação do diagnóstico pode causar na família.  

 O projeto terapêutico singular é composto por propostas e condutas terapêuticas articuladas, 

para o sujeito individual ou coletivo, através de discussão coletiva que acontece pela equipe 

interdisciplinar, com apoio matricial se necessário. Esse projeto em geral e usualmente dedicado a 

situações mais complexas. Assim se realizam reuniões com toda a equipe onde as opiniões desses 

profissionais são importantes para ajudar a entender o sujeito com alguma demanda para o seu 

cuidado em saúde mental e como também definições e proposta de ações em saúde (BRASIL, 2007). 

 Todavia, mesmo com os parâmetros de sinais e sintomas fornecidos por manuais diagnósticos, 

como o DSM-V, o diagnóstico não é tão simples de ser feito, por isso, os profissionais de saúde 

devem atuar a fim averiguar os sintomas e como eles se articulam na realidade do sujeito. Com isso, 

faz-se necessária uma preparação e qualificação para um melhor conhecimento sobre o TEA, para 

que os traços autísticos sejam observados o mais rápido possível, e a criança tenha uma melhor 

reabilitação (GUENDES; TODA, 2018). Portanto, esta pesquisa visa oferecer suporte para uma 

melhor compreensão da atuação da equipe multidisciplinar no processo de cuidado a crianças com 

TEA, além do contexto de saúde referente à Atenção Básica. Sendo assim, este estudo teve como 

objetivo compreender como acontece a abordagem ao autismo infantil na Atenção Básica. 

 

 METODOLOGIA 

  

Como proposta metodológica para a realização da pesquisa, foi utilizada a revisão integrativa 

de literatura (RI). Conforme as autoras Carvalho et al. (2010), a RI emerge como uma metodologia 

que proporciona a síntese do conhecimento e a incorporação da aplicabilidade dos resultados de 

estudos pertinentes. O processo de RI ocorreu em seis fases. Primeiramente foi definida a pergunta 

norteadora, sendo essa a parte mais importante da revisão integrativa. A pergunta considerada foi: 
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“como se dá a abordagem do autismo na Atenção Básica?”. A segunda etapa tratou da definição da 

busca ou amostragem na literatura, que tem como objetivo referenciar a produção. Na terceira etapa, 

ocorreu a coleta de dados, portanto, foram definidas as informações selecionadas dos estudos e 

organizado esses dados de forma concisa, de fácil manejo e acesso. A quarta fase, denominada análise 

crítica dos estudos incluídos, tratou de analisar os artigos incorporados na coleta de dados. A quinta 

fase referiu-se à discussão dos resultados encontrados a partir da comparação dos dados apresentados 

na análise dos artigos ao referencial teórico. E finalmente, a sexta etapa compreendeu a apresentação 

da revisão integrativa (CARVALHO; SOUZA; SILVA, 2010). 

Após a pergunta norteadora, procedeu-se com a definição da amostra. A seleção desta ocorreu 

no período entre abril e maio do ano de 2022, nas seguintes bases de dados: Informação Científica e 

Técnica em Saúde da América Latina e Caribe (LILACS), Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE) e Base de Dados de 

Enfermagem (BDENF).  

Para a busca de dados, foram considerados os seguintes descritores e conectivos booleanos, 

conforme descritos na tabela 1. Esses descritores possibilitaram a busca e seleção dos artigos que 

compuseram a amostra. 

 

Tabela 1 - Estratégia de busca eletrônica nas bases de dados, abril a maio de 2022. 

Base de 

dados 

Estratégias de busca AE AS A 

 

LILACS 

Autismo and Estratégia saúde da família, Atenção básica and autismo, Atenção 

primaria and Autismo, Autismo and Cuidados da Criança, Transtorno Espectro do 

Autista and Cuidados da criança, Transtorno Espectro do Autista and Atenção 

primaria, Transtorno Espectro do Autista and Atenção Básica, Transtorno 

Espectro do Autista and Estratégia saúde da família 

 

55 

 

7 

 

4 

 

 

BDENF 

Enfermagem 

Autismo and Estratégia saúde da família, Atenção básica and autismo, Atenção 

primaria and Autismo, Autismo and Cuidados da Criança, Transtorno Espectro do 

Autista and Cuidados da criança, Transtorno Espectro do Autista and Atenção 

primaria, Transtorno Espectro do Autista and Atenção Básica, Transtorno 

Espectro do Autista and Estratégia saúde da família 

 

12 

 

04 

 

 

02 

 

 

 

MEDLINE 

Autismo and Estratégia saúde da família, Atenção básica and autismo, Atenção 

primaria and Autismo, Autismo and Cuidados da Criança, Transtorno Espectro do 

Autista and Cuidados da criança, Transtorno Espectro do Autista and Atenção 

primaria, Transtorno Espectro do Autista and Atenção Básica, Transtorno 

Espectro do Autista and Estratégia saúde da família 

 

00 

 

00 

 

00 

 

SCIELO 

 

Autismo and Estratégia saúde da família, Atenção básica and autismo, Atenção 

primaria and Autismo, Autismo and Cuidados da Criança, Transtorno Espectro do 

Autista and Cuidados da criança, Transtorno Espectro do Autista and Atenção 

primaria, Transtorno Espectro do Autista and Atenção Básica, Transtorno 

Espectro do Autista and Estratégia saúde da família 

 

01 

 

00 

 

00 

TOTAL*  68 11 06 

Fonte: Própria autora/2022 
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A busca de estudos envolvendo o processo de abordagem do autismo na atenção básica 

procedeu-se com o afunilamento do conjunto de artigos encontrados, mediante a adoção dos seguintes 

critérios de inclusão: artigos disponibilizados em língua portuguesa, publicados nos últimos 5 anos, 

disponíveis gratuitamente nos indexadores, que mantenham relação com o tema pesquisado, qual 

seja: autismo e atenção básica.  Quanto aos critérios de exclusão, consideraram-se: os artigos que 

demandarem pagamento para acesso, aqueles que estejam fora do período preestabelecido e que 

tenham apenas os resumos publicados, não disponíveis em língua portuguesa e que não mantenham 

relação com o tema supracitado.  

O quantitativo de artigos encontrados (AE) foram 55 (cinquenta e cinco) no LILACS, 12 

(doze) no BDENF Enfermagem e 01 (um) no SCIELO, totalizando 68 artigos. Não foram encontrados 

artigos na base de dados MEDLINE. Após esse processo, realizou-se a análise dos documentos 

através da leitura dos títulos e resumos, pré-selecionando 11 artigos para leitura e análise na íntegra. 

Após a leitura integral desses artigos, apenas 6 estudos foram eleitos para a revisão integrativa. 

Os estudos (amostras) foram caracterizados a partir do tema, objetivo e resultados articulados 

ao tema da pesquisa. Para explanação dos dados de interesse, utilizou-se um instrumento elaborado 

pelo pesquisador, contendo as seguintes características: título do artigo; autor; ano; periódico, Qualis 

segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e tema dos 

resultados, relacionados aos modos de abordagem do autismo na atenção básica.  

 

 

 RESULTADOS 

Foram encontrados 6 artigos envolvendo a temática “abordagem do autismo na atenção 

primária”, todos publicados no Brasil nos seguintes estados, 1 em Juiz de Fora MG, 1 Salvador Bahia, 

1 Santo André SP, 1São Paulo, 2 Pará, no período entre 2018 a 2021. Verificou-se que houve um 

predomínio da LILACS - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (n=04; 

80%). 

No que tange à classificação Qualis/CAPES dos periódicos selecionados, foi divido em 05 

estratos, em ordem decrescente de valor: A4, B2, B3, B4 E B5. Em sua grande maioria, os estudos 

da presente revisão foram classificados com Qualis B3. 
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Quadro 1 –Distribuição dos artigos incluídos na revisão integrativa segundo base de dados, autores, ano, título e temas. 

N° do 

Artigo 

Base de dados Autor(es) Qualis 

CAPES 

Ano Título Temas dos Resultados 

1 

 

Revista APS Corrêa, Gallina, Schultz B3 2021 

 

Indicadores para triagem do 

transtorno do espectro autista e 

sua aplicabilidade na consulta de 

puericultura: conhecimento das 

enfermeiras 

Através da consulta de puericultura é possível verificar de forma 

precoce o transtorno do espectro autista (TEA), o que é 

fundamental para a busca de terapias de estimulação, tratamento 

e desenvolvimento da criança. 

2 

 

Revista Bahiana 

de Enfermagem 

Nascimento, Castro, 

Lima, Albuquerque. 

B2 2018 Transtorno do espectro autista: 

detecção precoce pelo 

enfermeiro na estratégia saúde da 

família 

Discute acerca da  atuação do enfermeiro da Estratégia Saúde da 

Família na detecção precoce do Transtorno do Espectro Autista 

em crianças. 

3 ABCS Ciências 

da Saúde 

Soelt, Fernandes, 

Camillo 

B3 2020 O conhecimento da equipe de 

enfermagem acerca dos 

transtornos autísticos em 

crianças à luz da teoria do 

cuidado humano 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, onde o pesquisador 

procura entender o conhecimento da equipe de enfermagem 

acerca do transtorno do espectro do autista.   

4 Enfermagem em 

Foco 

Hofzmann,  Perondi, 

Menegaz, Lopes, 

Borges. 

B2 2019 Experiência dos familiares no 

convívio de crianças com 

transtorno do espectro autista 

(TEA) 

O artigo discute acerca do conhecer e a experiência dos 

familiares no convívio de crianças com TEA, como também a 

necessidade do apoio dos profissionais de saúde no suporte dos 

cuidados prestado a estas crianças. 

5 Estilos da Clínica Julieta Jerusalinsky A4 2018 Detecção precoce de sofrimento 

psíquico versus patologização da 

primeira infância: face à lei nº 

13.438/17, referente ao estatuto 

da criança e do adolescente. 

O  artigo  considera  a  necessidade da articulação entre saúde  

mental  e  atenção  básica  para  avançarmos  na  detecção  

precoce  de  sofrimento  psíquico  versus  a  patologização  da  

primeira  infância. 

6 Revista de saúde 

e ciência 

biológica 

Silva ,  Santos , Sousa , 

Cunha , Costa , Araújo. 

B5 2018 A família, o cuidar e o 

desenvolvimento da criança 

autista. 

O artigo discute acerca das dificuldades dos familiares em 

manter suas estratégias para o desenvolvimento do autocuidado 

de crianças autistas. 

Fonte: Própria autora/2022 
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              A partir da categorização dos artigos selecionados para compreender como acontece a 

abordagem do autismo infantil na Atenção Básica, foram encontradas três categorias para a discussão 

acerca do tema, as quais são: avaliação profissional individualizada, orientação familiar e promoção 

da educação em saúde. 

 

 DISCUSSÃO 

 

 Avaliação Profissional Individualizada. 

 

Um dos eixos temáticos identificados na revisão integrativa, que permitiu compreender a 

abordagem do autismo na Atenção Básica, foi: Avaliação profissional individualizada. 

Como se verificou nas análises, a avalição profissional individualizada é caracterizada pelo 

atendimento realizado por um profissional a fim de avaliar de forma global as necessidades 

apresentadas por um indivíduo em sua singularidade e, assim, propor uma intervenção ou plano de 

tratamento (ZEFERINO; ZANOLLI; ANTONIO, 2012). Como o TEA se dá em diferentes níveis, é 

importante que sejam levadas em consideração as particularidades apresentadas por cada pessoa 

autista, sendo assim, a avaliação individualizada se faz muito importante.  

Os resultados encontrados na pesquisa de Corrêa, Gallina e Schultz (2021) evidenciam que 

os profissionais atuantes na Atenção Básica que privilegiam a avaliação individualizada dos sinais de 

risco para o TEA são os enfermeiros. Em relação à atuação desses profissionais, esse modo de 

avaliação ocorre, por exemplo, nas consultas de puericultura – analisando a evolução do crescimento 

e desenvolvimento infantil e na prevenção da saúde através do atendimento familiar, coletando o 

relato dos pais sobre o desenvolvimento apresentado pela criança ou por sinais de risco, como atraso 

na fala, não atender ao chamado, dificuldades de relacionar-se com outras crianças e, também, através 

da observação da criança durante as consultas e pela caderneta de vacina que apresenta os marcos do 

desenvolvimento conforme a idade. Contudo, os autores referidos acrescentam que na Estratégia de 

Saúde da Família não há uma triagem adequada ou o uso de instrumentos específicos para os sinais 

de TEA, o que dificulta a identificação do transtorno. Alguns enfermeiros buscam identificar os sinais 

de risco através da caderneta da criança, que consiste num compilado de informações registradas 

sobre os atendimentos nos serviços de saúde, assistência social e educação desde o nascimento até os 

nove anos de idade, o que facilita o compartilhamento e integração dos dados da criança (BRASIL, 

2013).  
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Ressalta-se que outros profissionais, como médicos especialistas, pediatras, psicólogos e 

educadores, são mais indicados para realizar essa identificação dos sinais de TEA, contudo é 

necessário que se tenha uma avaliação multiprofissional para investigar os sintomas e compreendê-

los na dinâmica de vida do sujeito. A observação do desenvolvimento e crescimento da criança através 

da puericultura viabiliza o direcionamento do paciente que apresenta possíveis sinais de TEA para 

outros profissionais com intuito de fortalecer o diagnóstico precoce da criança. Afinal, ainda existem 

alguns desafios que comprometem a abordagem do autismo na Atenção Básica, como a falta de 

conhecimento técnico científico sobre a identificação e manejo do TEA por meio dos atendimentos 

(SOELTL et al., 2020).  

Nessa perspectiva, os resultados encontrados na pesquisa de Nascimento et al. (2018) 

apresentam que as dificuldades enfrentadas pelas enfermeiras na abordagem do autismo relacionam-

se à falta de conhecimento técnico científico sobre a identificação do TEA e falta de recursos e 

instrumentos para detectar os sinais e sintomas. Segundo o autor, muitos profissionais enfermeiros 

acreditam que a responsabilidade pela avaliação desse transtorno é voltada para o clínico geral e 

outros profissionais, assim criando uma barreira no atendimento e no acompanhamento por acharem 

que não são responsáveis por esses pacientes e assim dificultam a detecção e intervenção precoce. 

Sobre a capacitação das profissionais, Soeltl et al. (2020) relatam que isso é uma estratégia 

fundamental para os serviços de saúde onde os casos de TEA são passados despercebidos devido ao 

desconhecimento dos profissionais diante a abordagem, em que crianças autistas são confundidas 

como crianças tímidas. Além disso, acrescenta que há uma necessidade de aprimoramento dos 

profissionais de enfermagem acerca do TEA, principalmente os que atuam na Atenção Básica, pois 

ela tem um papel primordial para esse processo de identificação da criança com TEA. A Atenção 

Básica se configura como porta de entrada para a rede de atenção em saúde, pois acolhe e promove o 

estabelecimento do vínculo entre paciente, família e profissionais, onde oferece o acesso universal e 

constante a serviços de saúde de qualidade e deliberativo. Assim, contribui para um melhor 

acompanhamento desses pacientes, o que fará com que o diagnóstico ocorra de forma mais rápida, 

possibilitando, assim, a reabilitação e melhora da qualidade de vida dos portadores de TEA (BRASIL, 

2013).  

Sob o mesmo ponto de vista, Corrêa, Gallina e Schultz (2021) vêm dizer que muitos 

profissionais enfermeiros quando chegam à Estratégia de Saúde da Família (ESF) não têm 

proximidades teóricas com as diretrizes do Ministério da Saúde para o cuidado de pacientes com TEA 

na Atenção Básica, como também falta de protocolos, fluxogramas e capacitação. Ademais, a falta 
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de acompanhamento da família durante o pré-natal juntamente com a falta de recursos necessários 

para a identificação dos sinais de TEA geram muitas vezes insegurança aos profissionais diante da 

abordagem. O autor ainda destaca que a construção de um conhecimento técnico passar a ser 

primordial. 

Ademais, Nascimento et al. (2018) ressalta que os profissionais possuem uma dificuldade 

na articulação entre serviços especializados e não especializados, pois nem sempre os conhecimentos 

sobre esses serviços estão claros para os profissionais, assim a ausência de informação causa 

insegurança dificultando a realização de encaminhamento para esses serviços. 

 

 Orientação Familiar. 

 

Outro eixo temático identificado na revisão integrativa foi a Orientação Familiar. Nesse 

processo acontece o levantamento do histórico do desenvolvimento da criança com TEA, o 

esclarecimento da abordagem para a família, o manejo e cuidado que a família terá que realizar com 

a criança.  A família possui um importante papel na vida da criança autista, pois geralmente se 

empenha para oferecer uma melhor qualidade de vida para a criança. Mesmo que no primeiro 

momento seja comum o despreparo diante do fato, ela busca compreender a respeito do transtorno e 

como pode contribuir para um bom tratamento, para saber lidar e potencializar o desenvolvimento da 

criança (FILHO et al., 2016).  

Dessa maneira, assim que ocorre a identificação dos sinais de TEA, é necessário que os pais 

e familiares sejam orientados sobre, pois são essenciais na triagem precoce, tendo em vista que 

passam mais tempo com a criança. Os familiares podem identificar de maneira mais fácil alguma 

alteração no desenvolvimento da criança e podem relatar durante as consultas, porém, para que isso 

aconteça, é indispensável que os profissionais apontem para a família sobre os marcos do 

desenvolvimento infantil (CORRÊA; GALLINA; SCHULTZ, 2021). 

Existem dificuldades que impedem a identificação precoce do TEA na Atenção Básica, 

como a falta de preparo e divulgação de aparatos específicos que incentivem o uso de instrumentos 

favoráveis à identificação antecipada do autismo. Isso se dá em função da ausência de protocolos que 

orientem sobre os serviços de referência da rede de atenção psicossocial, bem como as dificuldades 

ao longo do processo de busca pelo diagnóstico precoce. Desse modo, a falta de informações dentro 

dos próprios serviços dificulta o acesso à informação por parte da família, impactando, assim, a 

orientação familiar (NASCIMENTO et al., 2018). 
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Além disso, Jerusalinsky (2018) abordam sobre a baixa efetividade da Unidade Básica de 

Saúde no que diz respeito ao atendimento e acompanhamento da criança com TEA. Isso se dá, porque 

as consultas e agendamento de exames demoram muito para acontecer, bem como há um despreparo 

da equipe para lidar com o transtorno. Para que tais aspectos sejam revertidos, é necessário que se 

tenha um acolhimento da criança e que a forma de tratamento seja conhecida por todos da equipe, o 

que facilitaria o acolhimento da família e o fornecimento do amparo necessário para o 

desenvolvimento biopsicossocial da criança. A participação da família é de suma importância ao 

longo do acompanhamento, pois possibilita o fortalecimento dos laços com a criança, o que é tido 

como uma necessidade para o bom desenvolvimento infantil e consolidação da saúde emocional da 

família. 

Muitas vezes, diante os desafios apresentados no convívio familiar da criança autista, é 

comum que se tenha uma superproteção no que diz respeito ao afastamento da criança dos olhares 

preconceituosos de terceiros, o que pode fazer com que a família, geralmente a mãe, se abstenha de 

suas atividades rotineiras para se dedicar ao filho. Tal comportamento pode resultar no acúmulo de 

responsabilidades e mudanças em toda a dinâmica da família, pois, ao se verem frente às limitações 

causadas pelo TEA, mesmo nas mais simples, têm-se um encontro com o desconhecido que pode 

causar grande sofrimento (SILVA et al., 2018). Sendo assim, torna-se necessário o desenvolvimento 

e aplicação do conhecimento sobre o TEA para que os serviços de saúde possam fornecer tratamento 

e orientar os familiares sobre o manejo e cuidado com a criança autista.  

Tendo em vista as diversas mudanças no contexto familiar em razão do diagnóstico e 

convívio, é comum que toda a atenção seja voltada para a criança autista. Diante disso, torna-se 

necessário que a família estimule a criança rumo à autonomia de acordo a fase do desenvolvimento 

em que se encontra e respeitando suas limitações. É importante também que se tenha a participação 

de toda a família, dividindo tarefas e contribuindo para o crescimento da criança (SILVA et al., 2018). 

O processo de orientação familiar é indispensável para a observação adequada a fim de 

identificar e manejar os sinais e sintomas relacionados ao TEA.  Sobre isso, no estudo realizado por 

Hofzmann et al. (2019) com os familiares de crianças que tiveram a descoberta do autismo entre o 

nascimento até os três anos de idade, há indicações de diversas observações que contribuíram para a 

busca por ajuda, como atitudes de organização e rotação de objetos, comportamentos repetitivos, 

alterações na fala, isolamento, pouco ou nenhum contato físico e visual. Diante disso, diversas foram 

as reações dos familiares, que variaram entre aceitação, preocupação, negação e sofrimento. Atreladas 

a tais sentimentos, houve também mudanças na rotina, principalmente a renúncia das atividades 
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laborais. Contudo, frente às dificuldades, houve também aprendizagem a partir da relação com a 

criança autista, como exemplo, a valorização dos pequenos avanços realizados pela criança, assim 

como as habilidades que apresentam no dia a dia. Desse modo, a orientação familiar torna-se bastante 

eficaz para que os indícios de TEA sejam identificados pela família para que possam buscar por ajuda. 

 

 Promoção de Educação em Saúde. 

 

Nessa perspectiva, há uma estratégia que funciona como uma importante aliada no que diz 

respeito à construção de saberes sobre o TEA, sendo ela a promoção de educação em saúde. Esse 

eixo está relacionado a discussões com familiares sobre a temática, a orientação à população sobre os 

marcos do desenvolvimento infantil e orientação da comunidade a respeito do TEA. Sendo assim, é 

importante salientar que a informação contribui tanto para os familiares cuidadores, quanto para o 

bom prognóstico para a criança autista, pois saber sobre as informações do autismo, seus sinais e 

sintomas de forma antecipada contribui para que o diagnóstico seja realizado de forma mais rápida. 

Desse modo, o desenvolvimento da criança pode ser otimizado e a compreensão por parte dos 

familiares facilitada (HOFZMANN et al., 2019). 

Contudo, é comum que, na Atenção Básica, existam dificuldades relacionadas ao pouco 

conhecimento sobre o autismo, seja para conceituar ou utilizar instrumentos destinados ao diagnóstico 

precoce. Tal situação se dá em função de uma formação escassa dos profissionais no que diz respeito 

a conhecimentos sobre o TEA, assim como reflete o baixo investimento em uma formação continuada 

(CORRÊA; GALLINA; SCHULTZ, 2021; NASCIMENTO et al., 2018). 

Sendo assim, para modificar essa realidade torna-se necessária a busca por estratégias que 

possam desenvolver a capacidade e modificação nas ações da atenção à saúde de crianças nos 

primeiros anos de vida propensas ao TEA. Dessa maneira, utiliza-se a educação permanente com as 

equipes de saúde, o que demanda uma elaboração e execução por meio de uma avaliação estratégica 

da cultura organizacional dos serviços de saúde. Assim, para realizar mudança nas atividades 

realizadas pelos serviços, torna-se necessário priorizar o saber prático em ações educativas para que 

a reflexão seja instaurada e compartilhada (MARANHÃO et al., 2019). 

As atividades de educação permanente em saúde que proporcionam maior eficácia e 

efetividade demandam um estreitamento entre a educação no dia a dia ao potencial educativo nas 

situações de trabalho. Isso irá fazer com que situações rotineiras em aprendizagem possam ser 

analisadas de forma reflexiva, o que poderá valorizar o processo de trabalho em si no contexto em 
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que está inserido (MARANHÃO et al., 2019). Desse modo, as ações de educação permanente nos 

serviços devem estimular o olhar para os sintomas, sinais e intervenções em crianças com TEA, e, 

além disso, deve incentivar a mudança da conduta dos profissionais de saúde frente aos desafios 

relacionados ao transtorno. Assim, torna-se possível a diminuição dos estigmas e o fornecimento de 

ajuda aos familiares (NASCMENTO et al., 2018). 

Desse modo, ao investir na educação permanente das equipes de saúde da Atenção Básica, 

os efeitos dessas ações podem repercurtir no acesso ao conhecimento sobre TEA para a família, pois, 

uma vez que o aprendizado sobre os sinais e sintomas ao longo do desenvolvimento da criança sejam 

esclarecidos pelos profissionais, as famílias também terão acesso às informações relacionadas ao 

transtorno. Assim, ao facilitar o acesso à edução em saúde, os familiares podem acolher e incentivar 

as singularidades da criança. Além disso, o conhecimento por parte da comunidade torna-se essencial 

para que o sujeito autista seja visto em toda a sua complexidade, e, assim, receber o apoio que precisa 

para o bom desenvolvimento social, cognitivo e pessoal (JERUSALINSKY, 2018; HOFZMANN et 

al., 2019). 

Outro ponto importante a respeito da promoção de educação em saúde está ligado à 

orientação da população em geral sobre os marcos do desenvolvimento infantil, pois, ao saber quais 

são os estágios e comportamentos esperados para cada idade, a população poderá identificar de forma 

mais rápida aquilo que não perpassa ao que é previsto. Dessa maneira, a educação permanente torna-

se uma importante aliada para todos os envolvidos no tratamento e diagnóstico precoce do TEA, seja 

por parte da equipe de saúde, da família, da comunidade, e, principalmente, para a criança autista 

(NASCIMENTO et al., 2018; SILVA et al., 2018). 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho apresentou questões relacionadas à abordagem do autismo infantil na 

Atenção Básica. A partir dele, foi possível verificar que a temática tem sido pouco retratada na 

literatura, o que pode estar relacionado ao fato de que se trata de uma temática recente que vem se 

inserindo aos poucos nesse âmbito da saúde e que, em razão disso, enfrenta dificuldades de ser 

colocada em prática. Apesar disso, foi possível verificar quais aspectos compõem a dinâmica de 

avaliação, orientação familiar e promoção de educação em saúde referente ao TEA. Além disso, 

perceberam-se também as dificuldades atreladas ao processo de diagnóstico no que diz respeito a 

conhecimento técnico científico, instrumentos de avaliação, bem como a complexidade do transtorno. 
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Sendo assim, verificou-se que a triagem e a avaliação das crianças com TEA acontecem 

predominantemente por enfermeiros através das consultas de puericultura, em que são verificados os 

marcos do desenvolvimento infantil em conjunto com as informações da caderneta da criança a fim 

de contribuir para o levantamento de informações sobre a criança, seu convívio familiar e o 

desenvolvimento conforme a idade. No entanto, constatou-se que os profissionais que realizam essa 

triagem não possuem aparato técnico científico suficiente para a efetivação de uma abordagem 

adequada, bem como não possuem e não conhecem instrumentos destinados para tal. 

Além disso, através deste estudo observou-se sobre a importância da orientação familiar, pois 

esta é tida como um elemento crucial no levantamento de informações a respeito dos sinais e sintomas 

do TEA, assim como no fornecimento de dados a respeito do desenvolvimento da criança. A família 

é vista como a primeira fonte de identificação a respeito dos traços relacionados ao TEA. Contudo, o 

despreparo da equipe de saúde com relação aos conhecimentos sobre o autismo reflete de forma direta 

no acesso à informação por parte da família. Isso gera impacto na busca por atendimento precoce, 

pois, por não ter conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, a família acaba contribuindo para o 

atraso do diagnóstico. Além disso, a falta de orientação pode complicar o processo de aceitação da 

família, o que além de prejudicar o convívio pode também interferir no processo de desenvolvimento 

da criança. 

Desse modo, foi possível perceber que, em função da falta de informação, todo o processo de 

diagnóstico e orientação familiar é impactado de forma negativa e, por isso, notou-se a necessidade 

da promoção de educação em saúde. Nesse aspecto, este estudo verificou estratégias pautadas na 

construção de saberes e divulgação para que toda a comunidade, incluindo as equipes de saúde e a 

família, possam compreender sobre o TEA, seus sinais e sintomas. Percebeu-se também que o 

conhecimento sobre o transtorno pode contribuir para a boa aceitação por parte da família e o bom 

prognóstico para a criança autista, tendo em vista que, com o acesso à informação, as limitações e 

aptidões da criança com TEA podem ser reconhecidas e respeitadas.  
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