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RESUMO

Introdução: Atualmente, avanços na genética do TEA (Transtorno do Espectro Autista) foi
impulsionado por descobertas de que as variações regionais no número de cópias de um gene
decorrentes de novas mutações (mutações de novo), não vistas nos país, é uma fonte significativa de
variabilidade genética em seres humanos. Objetivo: Dessa forma, o trabalho objetiva a ampliação
dos conhecimentos sobre o autismo a luz da abordagem comportamental revelando as
especificidades da criança com TEA, possibilitando um aprimoramento sobre os conhecimentos em
psicologia e técnicas comportamentais que auxiliam no desenvolvimento psicossocial e cognitivo da
criança com TEA. Método: A pesquisa foi realizada através de uma abordagem qualitativa, com a
utilização de entrevistas semiestruturadas, com questionamentos a partir do interesse em saber-se
quais técnicas são utilizadas pela equipe multiprofissional do CAMU. Resultados: Observa-se que a
concepção dos entrevistados a respeito do TEA consiste em intervenção multidisciplinar e
psicoeducacional para orientação familiar, desenvolvimento da linguagem e/ou comunicação em prol
do desenvolvimento da qualidade de vida das crianças autistas, tornando-as mais independestes.
Conclusão: É sabido que, o autismo é um distúrbio do desenvolvimento neuropsicológico que se
manifesta através de dificuldades marcantes e persistentes na interação social, na comunicação e no
repertório de interesses e de atividades, pois lhes faltam oportunidades de aprendizagem no contexto
social, na comunicação e na linguagem.

Palavras-Chave: Transtorno do Espectro Autista. Desenvolvimento psicossocial. Intervenção
multidisciplinar.

ABSTRACT

Introduction: Advances in the genetics of TEA (Autistic Spectrum Disorder) have been driven by
findings that regional variations in the number of copies of a gene due to new mutations (de novo
mutations), not seen in the country, is a significant source of genetic variability in humans. Objective:
In this way, the objective of this work is to increase the knowledge about autism in the light of the
behavioral approach revealing the specificities of the child with ASD, allowing an improvement on the
knowledge in psychology and behavioral techniques that aid in the psychosocial and cognitive
development of the child with ASD. Method: The research was carried out through a qualitative
approach, using semi-structured interviews, with questions based on the interest in knowing which
techniques are used by CAMU&39;s multiprofessional team. Results: It is observed that the
interviewees&39; conception regarding TEA consists of multidisciplinary and psychoeducational
intervention for family orientation, language development and / or communication for the development
of the quality of life of autistic children, making them more independent. Conclusion: It is known that
autism is a disorder of neuropsychological development that manifests itself through marked and
persistent difficulties in social interaction, communication and repertoire of interests and activities, as
they lack opportunities for learning in the social context, in communication and language.

Keywords: Autism Spectrum Disorder. Psychosocial development. Multidisciplinary intervention.

INTRODUÇÃO

Atualmente, avanços na genética do TEA (Transtorno do Espectro Autista) foi impulsionado por
descobertas de que as variações regionais no número de cópias de um gene decorrentes de novas
mutações (mutações de novo), não vistas nos país, é uma fonte significativa de variabilidade genética
em seres humanos. A Idade paterna foi associada com o aumento de mutações pontuais nas células
da linhagem germinativa, o que contribui para uma maior porcentagem de novas mutações justificam
que novas mutações podem ser particularmente acentuadas em filhos de pais mais velhos, que são
um reservatório para tais eventos. (BRASIL., 2013).
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Sendo assim, o atraso geral do desenvolvimento pode ser mudado através da análise
comportamental como forma de intervenção no tratamento de crianças autistas, pois os
comportamentos são aprendidos e estão relacionados e estímulos que os procedem e a suas
probabilidades de ocorrência futura está relacionada às consequências que o seguem (BRASIL.,
2013). O termo “autista” origina-se do termo grego autos, que significa “de si mesmo”. Essa expressão
“autismo” foi utilizada pela primeira vez em 1911 por Eugene Bluer, para designar a perda de contato
com a realidade com dificuldade ou impossibilidade de comunicação e/ou comportamento, observado
em pacientes diagnosticados com quadro de esquizofrenia (NETTINA., 2015).

Na atualidade, o termo Autismo passa pelo processo de substituição por Tratamento do Espectro do
Autismo (TEA) podendo ser encontrada nas publicações técnico-científicas, consolidado no Manual
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), encontra-se nele também os novos
critérios diagnósticos de TEA. Sendo assim, o termo antigo de Transtornos Globais de
Desenvolvimento (TGD) deixa de existir e passa a partir do DSM-V que constitui a Classificação
Internacional adotada para os critérios de TEA. (GATTINO., 2015). No entanto, a classificação
adotada para as políticas públicas de saúde e educação no Brasil presente na décima edição da
Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID-10), conserva o
grupo de Transtorno Globais do Desenvolvimento no que se incluem o Autismo Infantil, o Autismo
Atípico, Síndrome de Rett e de Asperger, Transtorno de Hiperatividade Associado com Retardo
mental e Movimentos Estereótipos entre outros TGD. (BRASIL., 2013).

Dessa forma, o trabalho objetiva a ampliação dos conhecimentos sobre o autismo a luz da abordagem
comportamental revelando as especificidades da criança com TEA, possibilitando um aprimoramento
sobre os conhecimentos em psicologia e técnicas comportamentais que auxiliam no desenvolvimento
psicossocial e cognitivo da criança com TEA.

OBJETIVOS

Dessa forma, o trabalho objetiva a ampliação dos conhecimentos sobre o autismo a luz da abordagem
comportamental revelando as especificidades da criança com TEA, possibilitando um aprimoramento
sobre os conhecimentos em psicologia e técnicas comportamentais que auxiliam no desenvolvimento
psicossocial e cognitivo da criança com TEA.

MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada através de uma abordagem qualitativa, com a utilização de entrevistas
semiestruturadas, com questionamentos a partir do interesse em saber-se quais técnicas são
utilizadas pela equipe multiprofissional do CAMU que contribuem para o conhecimento dos
entrevistados em relação a aprendizagem da criança com TEA e quais técnicas do ponto de vista de
cada profissional (fonoaudióloga, psicólogo e psicopedagogo) seria possível trabalhar com a criança,
confrontando os saberes da equipe com o de uma psicóloga analista do comportamento. (LAKATOS.,
2017).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Analisou-se a aprendizagem e o comportamento da criança com TEA, assim como o trabalho
desenvolvido pela equipe multiprofissional do CAMU, sob os aspectos de relacionamento cognitivo e
social, comunicação e afetividade. Além disso, o desenvolvimento do trabalho com a criança com
TEA, interação da equipe multifuncional e avaliação da aprendizagem também foram relatados nesta
pesquisa. A amostra foi construída por 4 profissionais, sendo que 3 são da equipe multifuncional do
CAMU e uma psicóloga clínica comportamental, depois de cumprirem os procedimentos éticos-legais,
responderam a um questionário para identificar as dificuldades e estratégias utilizadas no atendimento
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da criança com TEA.

Quadro 1: Caracterização dos entrevistados da equipe multifuncional e especialidades

NOME GRADUAÇÃO ATUAÇÃO
Maria Letras e Psicopedagogia Psicopedagogia no CAMU
Paula Fonoaudióloga Fonoaudióloga no CAMU
Rosa História e Psicopedagogia Psicopedagogia no CAMU
Vitória Psicologia Psicologia

Nomes fictícios.

O instrumento adotado nesta pesquisa foi a entrevista semiestruturada, sendo que a amostra foi
composta por profissionais da equipe multifuncional do CAMU. Vale salientar que todos os
entrevistados foram comunicados e concordaram em fazer parte da pesquisa, sendo que todos os
entrevistados assinaram o termo de consentimento.

Quadro 2 – Descrição do perfil dos participantes

Nome Idade Tempo de
trabalho

Tempo de trabalho
com alunos no TEA

Formação inicial e/ou alguma
preparação para atuar com
criança com TEA

Maria 42 anos 8 anos 4 anos Não
Paula 26 anos 4 anos 4 anos Não
Rosa 45 anos 6 anos 3 anos Não
Vitória 40 anos 17 anos 14 anos Não

Observa-se que a concepção dos entrevistados a respeito do TEA consiste em intervenção
multidisciplinar e psicoeducacional para orientação familiar, desenvolvimento da linguagem e/ou
comunicação em prol do desenvolvimento da qualidade de vida das crianças autistas, tornando-as
mais independestes. Assim, todos os profissionais entrevistados acreditam que as atuações
interdisciplinares entre os profissionais das áreas da saúde e das educações buscam o
estabelecimento com a criança para que de fato possa intervir na modificação de comportamentos,
facilitando sua comunicação e promovendo melhor qualidade de vida. (ARONS., 2012).

Considera-se, então que a diferenciação entre TEA, desenvolvimento típico/normal e outros
transtornos “fora do espectro” possa ser feita com maior segurança e validade. Entretanto, as
distinções entre os transtornos intragrupo mostraram-se inconscientemente com o passar do tempo e,
por isso, foram abolidas, ao passo que variáveis dependentes do ambiente, e que quase sempre
associadas à gravidade e ao nível de linguagem ou inteligência, parecem contribuir mais do que as
características do transtorno. (MORAES., 2014).

Comorbidades são comuns nas crianças e nas famílias das crianças com TEA, tornando-se em
grande parte dos casos confundida com a sintomatologia do quadro clínico do autismo.
Frequentemente os pais das crianças autistas desenvolvem elevados níveis de estresse, surgimento
de doenças psiquiátricas como a ansiedade e a depressão, geralmente relacionadas com o
comportamento dos filhos (SILVA et al., 2009).

Uma das razões da grande variação na apresentação clínica dos transtornos
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do espectro do autismo é que eles podem vir acompanhados de outras
manifestações físicas ou mentais – as chamadas comorbidades. Nessas
situações, a oferta de cuidados deve levar em conta os diversos aspectos
presentes, além daqueles mais diretamente ligados ao TEA. Além disso, há
uma série de diagnósticos diferenciais cuja consideração no momento da
avaliação ajuda a evitar diagnósticos equivocados (BRASIL, 2015, p.56)

As crianças mostram elevadas taxas de ansiedade, distúrbio obsessivo compulsivo e apresentam
crise de angústia espontâneas ou decorrente de frustrações. Distúrbios sensoriais devido a
hipersensibilidade ou hiposensibilidade aos sons e ao toque também é relatado, além de alterações
gastrointestinais incluindo: diarreia e/ou constipação, refluxo, alergias, intolerâncias alimentares
associadas a síndrome e as crianças tendem a aderir dieta seletiva que culmina em problemas
alimentares severos. Os distúrbios neurológicos podem estar presentes, como a deficiência motora,
alterações do sono e a epilepsia (SILVA et al., 2009).

Comumente vistos como comorbidades, os comportamentos hiperativos, com
auto e heteroagressividade e raiva paroxística, aparecem com frequência em
pessoas com TEA, às vezes sem desencadeantes óbvios, outras vezes
provocados por mal-estar ou dores ou, ainda, por interferência em suas rotinas
estabelecidas, não justificando diagnóstico adicional (BRASIL, 2015, p.57).

O enfermeiro por ser o profissional responsável pela realização de consulta de enfermagem referente
ao crescimento e desenvolvimento da criança no âmbito de atenção primária à saúde, deve ter o
conhecimento dos aspectos que indicam que a criança tem autismo, sendo assim, o mesmo deve
promover uma abordagem de forma efetiva e eficaz, visando identificar qualquer anormalidade, para
assim poder intervir (BRASIL, 2015).

A linha de cuidado deve ser aplicada visando o conceito da integralidade, que se pauta na
organização de uma rede de cuidados que supra a necessidade de cada indivíduo que necessita de
assistência, tendo o apoio das diversas frentes de atuação, que é composta por profissionais e
serviços especializados, tendo como objetivo, proporcionar acolhimento e disponibilização de serviços
adequados (BRASIL, 2015). Na linha de cuidado da criança autista, o enfermeiro deve estabelecer
uma abordagem que proporcione promover a confiança da criança, já que o mesmo está acostumado
ao seu mundo solitário, com pouca ou nenhuma interação social.

A TEA tem diferentes intensidades, fazendo com que cada um apresente algumas características que
podem não serem notadas em outras crianças autistas, portanto, não se pode estabelecer regras
fixas de acompanhamento desses pacientes, visto que cada um tem suas especificidades que
distinguem uns dos outros, devendo haver um cuidado adequado as suas necessidades (CAMPOS,
2010). A assistência de enfermagem deve ser implementada visando estimular a comunicação verbal,
desestimular os movimentos estereotipados e repetitivos, oferecer carinho, mesmo diante da recusa,
tentar proporcionar o interesse por novas rotinas, tendo em vista que os autistas geralmente têm
maior interesse por uma atividade específica.

Diante do número de casos de crianças portadoras de autismo, torna-se evidente, que profissionais
devem estar preparados para oferecer tratamento especializado. No entanto, observa-se que há
poucos estudos da área da enfermagem voltados ao cuidado da criança autista. A falta de estudos e
aprofundamentos a respeito do tema, traz um impacto negativo a vida das crianças portadoras de
autismo, pois a enfermagem está diretamente ligada ao processo do cuidar e para desempenhar tal
função é necessário que se tenha um conhecimento adequado (GARCIA et al., 2017).

O cuidado e a atenção da enfermagem não se restringem somente ao autista, os familiares também
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devem ser vistos, a descoberta da doença pode trazer grande impacto a vida dessas pessoas, o
enfermeiro deve direcionar o cuidado também aos familiares, esclarecendo suas dúvidas, medos e
inseguranças, orientá-los quanto as melhores formas de cuidado, promover contato e aproximação
através de atividades educativas entre a família e a criança e inserção nas redes de atenção para
desenvolvimento de um cuidado continuado (GARCIA et al., 2017). A detecção precoce da TEA é
uma medida altamente eficaz, que tem como ponto positivo a implementação de cuidados logo no
início, o quanto antes identificada a síndrome, menor será o acometimento do desenvolvimento da
criança.

A equipe de enfermagem deve prestar vigilância durante todo o desenvolvimento da criança, e tentar
conscientizar os pais de crianças a comparecerem a todas as consultas de rotina, além de estarem
atentos a qualquer comportamento suspeito, para assim poder ajudar os profissionais a desvendarem
se há algo de anormal na criança (OLIVEIRA, 2009). Segundo dados da Organização Mundial da
Saúde (ONU), o dia mundial do autismo foi criado no dia 2 de abril de 2007 e comemorado pela
primeira vez em 2008, tal data foi implementada com o intuito de dar uma atenção especial ao
autismo, para que este possa ser lembrado.

Foi no ano de 1993 que a síndrome foi incluída à Classificação Internacional de Doenças (CID) da
Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo uma importante data, pois possibilitou a classificação
da síndrome (OLIVEIRA, 2017). O Sistema Único de Saúde (SUS), tem por princípio o acolhimento e
o tratamento necessário a todo e qualquer indivíduo que necessite de assistência em saúde,
conforme estabelecido pelo art. 196 da Constituição Federal, onde diz que a saúde é direito de todos
e dever do estado.

Os serviços de saúde do SUS foram organizados conforme os níveis de complexidade, sendo eles
primário, secundário e terciário, o nível primário de atenção à saúde corresponde a porta de entrada
do sistema único de saúde, sendo constituído pelas unidades básicas de saúde, que é composto por
uma equipe multiprofissional e o enfermeiro da estratégia de saúde da família, que tem como uma das
suas funções a consulta do crescimento e desenvolvimento da criança (BRASIL, 2012). Conforme a
lei do exercício profissional de enfermagem n° 7.498 de 1986, “o enfermeiro é responsável por realizar
a consulta de puericultura, é uma ação voltada ao crescimento e desenvolvimento que visa a
promoção e prevenção à saúde da criança”.

O surgimento de instituições voltadas a assistência do Transtorno do Espectro Autista (TEA) se deu a
partir da necessidade que os familiares tinham de disponibilizar tratamento adequando aos filhos que
apresentavam tal doença (MELLO, 2013). A Associação Brasileira do autismo ABRA, tem por
finalidade garantir a integração, coordenação e recepção de pessoas com TEA. A associação dos
amigos autistas AMA, é uma das entidades por ela representada, foi criada por pais de crianças
autistas, com a finalidade de assegurar a inclusão na sociedade.

Indivíduos portadores do autismo apresentam necessidades especiais, necessitando de
acompanhamento, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um serviço de referência para as
pessoas com TEA e diversos outros tipos de transtornos psicossociais. Conforme a lei nº 10.216 de
2001, “os profissionais especializados promovem um cuidado eficaz, centrado nas necessidades do
indivíduo. Tal serviço se embasa dentro do contexto da Política Nacional de Saúde Mental”. Dentre as
modalidades do centro de atenção psicossocial, está o CAPSi, o qual atende crianças e adolescentes
que apresentam sofrimento psíquico decorrente de transtorno mental, entre outras condições que
impossibilita o indivíduo de estabelecer vínculo social (MELLO, 2013).

O diagnóstico, tratamento e acompanhamento da criança com TEA é assegurado por diversas leis
que amparam e estabelecem os seus direitos como cidadão. Os serviços de saúde devem dispor de
ações de acolhimento e cuidado específico que a síndrome requer (GARCIA et al., 2017).

A rede de cuidados estabelecida no organograma disposto logo abaixo, elenca todos os níveis de
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cuidado de atenção integral do qual o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza para dar apoio e
suporte as crianças autistas, bem como aos seus familiares. Tais programas foram desenvolvidos
com o intuito de promover uma atenção especializada, com uma equipe multidisciplinar que atua de
forma interdisciplinar, atendendo as necessidades e individualidades que cada indivídua apesenta
(BRASIL, 2012). Existem diversas formas de tratamento e várias opções terapêuticas, que podem ser
realizadas associadas ou individualizadas, para estabelecimento da melhor opção terapêutica. É
fundamental avaliar o grau de acometimento da síndrome pois, embora o tratamento almeje trazer
bons resultados, cada pessoa reage de uma forma ao tratamento.

A oferta de tratamento nos pontos de atenção à saúde da pessoa com deficiência, caracteriza-se
como sendo uma importante ação para atenção às pessoas com TEA, já que tal síndrome traz como
consequências, alterações no comportamento, fala estereotipias e isolamento social (BORDALLO,
2014). O método de tratamento a ser utilizado deve ser discutido em conjunto com a equipe e
familiares, a fim de se propor um plano que melhor atenda às necessidades individuais de cada
pessoa, e consequentemente, o alcance do tratamento.

O Projeto Terapêutico Singular (PTS), é um instrumento centrado no cuidado, a partir da identificação
das necessidades do indivíduo e da família. É composto por abordagem multidisciplinar de referência
(composta por médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e outros), visando
gerar a autonomia do sujeito (BRASIL, 2014). As terapias comportamentais são métodos eficazes,
que comprovaram bons resultados, através da introdução do autista na sociedade, possibilitando que
os mesmos se tornassem mais independentes, tendo assim, uma melhor perspectiva de vida.

A análise do comportamento aplicada (ABA), é uma abordagem feita por um profissional capacitado,
essa estratégia visa a implementação de programas para desenvolver as habilidades de
comunicação, motoras, sociais e também para o autocuidado, cada habilidade é desenvolvida passo
a passo através de ajuda. A comunicação suplementar alternativa (CSA), foi desenvolvida com o
objetivo de promover a complementação da fala, visto que pessoas com TEA apresentam dificuldades
de realizar gestos e expressões faciais. A introdução de figuras e símbolos, por exemplo, é uma
medida que visa promover uma melhor comunicação e interação social (BRASIL, 2015).

O programa de Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo
(TEACCH) está diretamente focado na promoção da independência através da educação, para que
pessoas com TEA consigam chegar a vida adulta com máximo de independência possível. Cabe
ainda ressaltar a introdução escolar da pessoa com TEA, existem outros programas além dos citados
logo acima que são utilizados, todos desenvolvidos com o intuito de promover a independência e a
melhora das habilidades e necessidades (BORDALLO, 2014).

CONCLUSÃO

Poucos são os trabalhos voltados para a aprendizagem da criança autista e sua implicação no
desenvolvimento psicossocial e cognitivo. Ao se abordar especificamente o Tratamento do Espectro
do Autismo, a luz da análise comportamental, amplia-se os conhecimentos acerca deste tema.
Marcadamente afetado pela interação social, na comunicação e na linguagem, o discurso da ciência
considera-a, como um distúrbio do desenvolvimento neuropsicológico.

O estudo acerca do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em crianças, apresenta-se como uma
problemática que necessita ser discutida e trabalhada entre todos os profissionais da área da saúde,
como também da educação. Portanto, vale ressaltar o despreparo por parte dos profissionais da área
da saúde com relação a prestação de assistência a esse grupo.

A assistência de enfermagem no período de crescimento e desenvolvimento foi bem dialogado ao
longo da discussão, no entanto, no que se refere a consulta de enfermagem à criança autista, o
estudo mostra o despreparo por parte dos profissionais, esse despreparo se dá devido à falta de
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capacitação tanto no ambiente acadêmico quanto na vida profissional, percebendo a urgente
necessidade de uma capacitação.

A implementação de uma capacitação para os profissionais da atenção primária à saúde deve
considerar os seguintes aspectos: identificação precoce da TEA, implementação de cuidados efetivos
e conscientização dos agravos do neurodesenvolvimento que a falta de assistência pode
desencadear. Essa qualificação seria uma estratégia que surtiria grandes efeitos positivos para um
melhor desenvolvimento das crianças com TEA.

Observa-se que há diversos programas voltados a assistência da criança autista, no entanto, esses
programas em alguns lugares não são implementados de forma efetiva, mostrando uma deficiência
por parte do pessoal da atenção primária à saúde. A implementação de forma efetiva destes
programas de inserção da criança autista, possibilita trazer ganhos significativos na linguagem,
redução de estereotipais motoras e socialização.

A inclusão da criança autista em programas de inserção social é uma estratégia de grande valia, pois
visa reduzir os sinais e sintomas do autismo, tornando o autista mais independente, possibilitando a
inserção social, melhoria na linguagem e cognição. Estes cuidados são prestados por uma equipe
multiprofissional.

O profissional de enfermagem deve estar atento a capacidade de ler as entrelinhas, olhando além do
que é visível aos olhos, já que grande maioria das crianças autistas apresentam dificuldade de
expressão oral, portanto, deve estabelecer técnicas de comunicação com o objetivo de facilitar o
estabelecimento de vínculo.

Em relação aos objetivos propostos pelo estudo, foi possível discorrer sobre cada um deles, alguns
possibilitaram um melhor embasamento e fundamentação, enquanto outros foram parcialmente
atingidos, devido as vagas informações em que os estudos analisados traziam a respeito dos
objetivos em que se pretendia ser alcançados ao final da pesquisa.

Diante das atribuições da enfermagem, constata-se que a enfermagem tem papel fundamental na
assistência à criança autista, visto que a consulta de puericultura é privativa do enfermeiro, este deve
identificar atrasos no desenvolvimento das crianças. Assim, a criança que apresenta atrasos do
desenvolvimento deve ser identificada pelos enfermeiros o mais precoce possível, tendo em vista que
estes estão em maior contato com as crianças no período de crescimento e desenvolvimento.
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