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No último dia 03/04/2018 realizou-se o Evento Vamos Conversar sobre Autismo?  

Com carga horária de 8 horas, o evento visou promover um debate sobre o Autismo, envolvendo familiares, 

estudantes e trabalhadores atuantes nas Redes de Saúde da Região da Baixada Santista.  

Pretendeu-se realizar articulações entre a experiência das famílias e a atualização técnica com o objetivo de 

fortalecer a perspectiva do cuidado compartilhado, em Rede, e potencializar essas relações.  

 

Teve como objetivos:  

Contribuir com o processo de qualificação da atenção às pessoas com Autismo e suas famílias nas Redes de 

Atenção à Saúde da Região da Baixada Santista. 

 

Valorizar a experiência das famílias como saber legítimo a compor o caminho de cuidado a ser proposto. 

 

 

Contou com a presença de cerca de 100 participantes entre profissionais, estudantes, e familiares. 

 

Algumas das falas estão apresentadas na sequência nesta Seção Especial! 

 



4 

 
CONSIDERAÇÕES DE UMA MÃE DO AUTISMO 
Marcella dos Santos Oliveira 
 

“(...) ter autismo – ser autista – representa só uma ruga a mais no tecido da 

humanidade, e nenhum de nós vive uma vida sem rugas” John Donvan & Caren Zuc-

ker – Outra Sintonia 

 

 

 

Bom dia a todas e todos presentes.  

Meu nome é Marcella, sou mãe da Amelie – 5 anos – autismo moderado. 

Primeiramente eu gostaria de agradecer à Prof.ª Luciana pela oportunidade de estar aqui compartilhan-

do com vocês minha experiência por ocasião do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. 

Depois agradecer a presença de vocês familiares e profissionais que já vivem o dia-a-dia na assistência 

da pessoa autista e ainda assim se sensibilizaram a participarem deste evento que busca a conscientização 

do autismo ao passo que dá voz às famílias, muitas vezes isoladas e socialmente desprestigiadas. E isto, em 

si, já é muita coisa. Parabéns ao evento pela escolha desse viés de discussão. 

Eu não sou especialista em autismo. Eu caí aqui – sem escolha – há quase 4 anos se eu contar a par-

tir do diagnóstico. Mas eu sou especialista na Amelie e no autismo da Amelie que, como vocês sabem, quem 

conhece um autista, conhece UM autista, já que são únicos. 

Como vocês devem imaginar, para quem vive o autismo 24/7 como nós familiares vivemos, fica difícil 

recortar um ínfimo pedaço da nossa jornada de imersão no TEA para compartilhar com vocês aqui hoje. Esco-

lher algo que achamos ser importante para este evento e este público é tarefa árdua. 

Mas parafraseando a Ana Nunes, que é mãe de outra garotinha autista, no seu livro “Cartas de Beiru-

te”, a primeira coisa que eu diria é que tudo o que eu (achava que) era antes do diagnóstico mudou.  

Há poucos anos eu militava pelo feminismo aqui na região, era vegetariana, tinha afinidade com o 

anarquismo, era formada em letras por gostar de literatura, etc. 

Todos estes rótulos, ainda que tenham influência na construção do meu caráter deixaram de ter rele-

vância. Se me perguntarem qual a principal característica que me define, o binóculo através do qual hoje vejo 

o mundo, eu diria com plena convicção que é ser mãe de autista. E sempre será. Para sempre. 

O autismo da minha filha me mudou profundamente, não sei se sou uma pessoa melhor ou mesmo se 

eu precisava de tanto para me tornar alguém melhor já que nunca me considerei uma pessoa tão ruim que 

necessitasse de um ponto de ruptura tão intenso para mudar, como naquelas construções literárias baratas 

sobre transformação de personagens. 

Também quero deixar absolutamente definido que a minha filha é de longe a pessoa mais incrível que 

conheço: é inteligente, meiga, alegre e sensível. Todas as dificuldades que ela apresenta só me trazem sofri-

mento numa perspectiva social que aponta para a discriminação, o capacitismo e a psicofobia. Em casa, na 

maioria das vezes, nossos momentos são uma viagem incrível na empatia, no redescobrimento de pequenos 

prazeres sensoriais. Como a genuína felicidade de observar as cores de um pôr-do-sol, o afago tátil em colo-

car a mão num pote cheio de grãos e tantos etceteras que é, enfim, amor: belo e dolorido. 

Longe de mim também romantizar esse diagnóstico. Não é fácil. Não é como na TV. A maioria de nós 

não tem um Einstein em casa, não tem um gênio capaz de calcular complexas operações matemáticas. Sinto 

que a sociedade nos cobra estas altas habilidades como uma condição para nos aceitar. Como se a deficiên-

cia, a parte “feia” daquele ser humano, precisasse ser a menor parte diante de sua genialidade. E isto não é 

nada mais que capacitismo. 

Eu estou no meio do espectro. E digo ‘eu’ porque o autismo já é também parte de mim, atinge toda a 

família. Eu sei que numa ponta estão aqueles ditos leves, que falam, que necessitam de pouco apoio, que 

QUASE levariam uma vida normal não fosse a dificuldade de se enquadrar numa sociedade que despreza esta 

minoria fora dos padrões neurotípicos tão privilegiados socialmente. Eles reivindicam para si um orgulho de 

serem o que são, posto que seu autismo esteve presente na construção de seu caráter. Alguns militam por 

este orgulho autista através do movimento da Neurodiversidade. Eles estão certos. 

Na outra ponta há um autismo severo que a mídia não mostra. De crianças e adultos muito sofridos, 

engajados em comportamentos auto e hétero lesivos, com graves comprometimentos cognitivos, com crises 
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sensoriais violentas, com dor, com sangue, com manipulação de fezes. E estes pais, mães e familiares vêem o 

autismo como uma doença para a qual exigem cura. Não aceitam uma condição que imprime em seus filhos 

um sofrimento diário extenuante. E eles também estão certos.  

Sou solidária a toda comunidade autista. 

Nessa trajetória encontrei bons profissionais, embora poucos. Gente a quem recorri (e recorro) nos 

momentos de solidão e depressão. Profissionais como muitos que aqui estão: comprometidos, sensíveis, aco-

lhedores. Que viram minha filha não como um diagnóstico mas como ser humano. Que a ela ensinam coisas 

que muitas vezes eu não pude ensinar. A este profissionais devo algo que jamais ninguém poderá pagar: o 

futuro da minha filha. Muitos desses profissionais são do SUS e são os melhores que encontrei. 

Os familiares do autismo são um capítulo à parte. Nunca encontrei uma comunidade mais solidária que 

as mães de pessoas com deficiência. Dispostas, fortes, incríveis. 

É preciso dizer que apesar do esforço de tanta gente boa o serviço público tem muito a melhorar. On-

tem eu assistia o vídeo novo da Andréa do Lagarta vira Pupa sobre a situação de autistas que dependem do 

serviço público no Brasil. Longas filas de espera para atendimento. Escolas de falsa inclusão. Hoje é consenso 

entre os pais do autismo a necessidade de diagnóstico tão cedo quanto possível e intervenção precoce. Mas 

quando o diagnóstico chega, a gente nem sabe o que fazer com ele. Duas sessões semanais nos Caps é mui-

to pouco para um quadro como o TEA. Em alguns casos não é apenas pouco, é nulo, é perda de tempo. 

Estamos falando de uma realidade de saúde mental muito séria. Imagine uma mãe com um autista 

severo viajando de transporte público durante duas horas por uma sessão de 40 minutos em que o filho já 

chega desorganizado. É desumano! 

Em outubro do ano passado organizamos um curso aqui sobre autismo ministrado pelo Prof. Lucelmo 

pesquisador em autismo e pai de autista. Ele enfatiza a necessidade de oferecer um serviço público de quali-

dade e especializado para autismo e fala sobre um “holocausto autista” em que muitos se encontram hoje 

amarrados em suas casas pois têm crises violentíssimas e as famílias não sabem o que fazer diante da omis-

são do Estado. 

Nossos filhos merecem ter a oportunidade de alcançarem o máximo de seu potencial e desenvolvi-

mento e o poder público deve garantir isto: o direito de acesso à educação e tratamento adequados e dignos . 

Isto não pode ser considerado um favor. Essa inclusão não pode ser da boca pra fora. Tem que ser prioridade 

dos governos refletida em treinamento, em investimento, em políticas públicas. 

Estou terminando minha fala e queria dizer que sou servidora nesta instituição, estou disponível, assim 

como organizamos o curso de extensão ano passado, para contribuir e construir junto às famílias, eventos, 

projetos, enfim, usar este espaço que é a universidade pública. 

Para finalizar, de tudo pelo que já passei, o que acho mais importante para familiares e profissionais é 

o empoderamento. Busquem isto. Se fortaleçam, estudem. Mães: vocês nunca tiveram culpa. Tomem para si o 

rumo do tratamento dos seus filhos. Não deixem que nenhum discurso de autoridade lhes confunda ou lhes 

tire o protagonismo sobre seus filhos. Vocês podem! Desejo que superem a depressão o quanto antes! Que 

encontrem muita gente disposta ao desenvolvimento dos seus filhos! Que não paralisem diante deste diag-

nóstico! Que se unam a outras mães e se fortaleçam! 

Para os profissionais eu diria que a maior potência no tratamento dos seus pacientes são os familiares. 

Não os subestimem, ouçam, validem suas experiências, os ajudem em seu empoderamento, indiquem seus 

livros prediletos, cuidem dos cuidadores, promovam oficinas de capacitação de pais, compartilhem seu conhe-

cimento, encaminhem seus projetos ao poder público quando souberem que o que é oferecido não dará con-

ta. Envolvam-se politicamente, holisticamente. 

Em suma, conscientizar pelo autismo é ter clareza de que precisamos muito mais que um dia falando 

sobre isso. Muito mais que 2 sessões semanais, muito mais que o simples aceite da matrícula dos nossos 

filhos nas escolas, muito mais que um discurso vazio de superação que diz mais um “se vira” que um “eu te 

ajudo”. Precisamos muito mais que caminhar um dia do ano vestindo azul. Precisamos mais de conhecimento 

e capacitação que um discurso vazio sobre amor. 

Temos muito ainda a fazer mas também temos à frente um horizonte amplo de conquistas. 

Força! 
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O PROCESSO DIAGNÓSTICO E A ORGANIZAÇÃO DO CUIDADO DE PESSOAS COM 
TEA E SUAS FAMÍLIAS NO SUS 
 

Daniel Carvalho Rocha é pediatra, mestre em Saúde Coletiva, com atuação em saúde 

mental, desenvolvimento e comportamento na infância e adolescência. Trabalha no CAPS 

infantojuvenil da Brasilândia (São Paulo-SP) e em consultório privado 

 

  

 Neste texto abordarei o contexto de avaliação do desenvolvimento da criança sob uma perspectiva de 

cuidado integral. Explorarei o uso da caderneta de saúde da criança como instrumento para promoção, vigilân-

cia e identificação de sinais de alerta do desenvolvimento infantil.  

 Tratar de um processo diagnóstico, mais do que de critérios diagnósticos do autismo em si, favorece a 

compreensão de um percurso que se inicia em um momento anterior à nomeação diagnóstica e que não se 

encerra com ela. Poderíamos situar seu começo no momento da percepção dos familiares de que algo não vai 

bem com a criança. De que há algo de estranho. De que há um atraso em relação a outras crianças da famí-

lia, muitas vezes sem saber atraso de que. Família aqui compreendida como os conviventes do lar dessa cri-

ança e sua ampla diversidade de arranjos. Esse processo pode também se principiar ou continuar em outros 

espaços de convívio em que se insira a criança. Na percepção de vizinhos, outros parentes ou amigos que se 

relacionam com ela. Ou a partir do olhar de professores e cuidadores. Estudos demonstram que o uso de es-

cala de monitoramento do desenvolvimento por profissional especializado apresenta sensibilidade semelhante 

à da percepção dos pais e à da percepção de professores para a detecção de problema do desenvolvimento 

(GANNAM, 2009; GLASCOE, 2000). Traduzindo: se uma mãe ou professora lhe diz, profissional da saúde, 

que há algo de diferente com o seu filho, leve isso a sério! As avaliações do desenvolvimento infantil devem 

sempre levar em consideração as informações e opiniões dos pais e da escola sobre a criança (OPAS, 2005). 

A organização das ações de acompanhamento de saúde da criança expressam, ainda hoje, aparente 

herança do Programa Nacional de Saúde Materno-infantil, com priorização do enfrentamento da desnutrição e 

doenças infectocontagiosas. Criado no Brasil na década de 70, o programa tinha como propósito contribuir 

para a redução da morbidade e da mortalidade da mulher e da criança. Embora, desde sua concepção es-

tivesse prevista a diretriz de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, o monitoramen-

to do crescimento parece ter suprimido o espaço da avaliação do desenvolvimento, e/ou ter sido tomado co-

mo seu equivalente. Nesta, quando realizada, predominam perguntas relacionadas a marcos neuromotores: 

“com idade ele rolou? Com que idade ele sentou sozinho? Com que idade ele andou?”. Aspectos relacionados 

ao desenvolvimento psíquico em sua esfera relacional, têm ficado do lado de fora de consultórios públicos e 

privados. 

A lei federal nº 13.438, de 26 de abril de 2017 torna obrigatória a aplicação de instrumento no 

acompanhamento de todas as crianças, nos seus primeiros dezoito meses de vida, para  detecção de risco 

para seu desenvolvimento psíquico. Seu texto traz importantes imprecisões e contradições. O questionamento 

por parte de diferentes atores institucionais envolvidos no campo de formulação de políticas públicas para cri-
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anças e adolescentes (Mascarenhas et al, 2017), levou o Ministério da Saúde a publicar ofício em novembro 

de 2017 que especifica: 

“Para fins de instrumentalização das redes locais, o Ministério da Saúde orienta a utilização da Cader-

neta de Saúde da Criança, como instrumento de maior alcance para a vigilância do pleno desenvolvi-

mento na puericultura, que inclui, dentre as diferentes dimensões, os aspectos psíquicos”. (SBP, 

2017) 

 A Caderneta de Saúde da Criança, implantada pelo Ministério da Saúde em 2005 para substituir o 

Cartão da Criança e atualizada pela última vez em 2013 – uma nova versão está no prelo, possui em sua 

primeira parte orientações destinadas aos pais, que incluem recomendações para estimulação do desenvolvi-

mento com afeto. Entre o nascimento e os dois meses de idade sugere, por exemplo:  

Converse com o bebê, buscando contato visual (olhos nos olhos). Não tenha vergonha de falar com 

ele de forma carinhosa, aparentemente infantil. É desse modo que se iniciam as primeiras conversas. 

Lembre-se de que o bebê reconhece e se acalma com a voz da mãe. (BRASIL, 2013) 

Na segunda parte dispõe de área de registro para os profissionais, que inclui informações direcionan-

do aspectos prioritários a serem avaliados. Destaca, entre eles, a vigilância do desenvolvimento infantil, com-

preendida como “um processo contínuo de acompanhamento das atividades relacionadas à promoção do po-

tencial de desenvolvimento da criança e à detecção de problemas.” Para sua realização destaca os principais 

fatores de risco e alterações física associados a problemas do desenvolvimento e oferece um Instrumento de 

Vigilância do Desenvolvimento de Crianças, instruindo seu modo de uso e tomada de decisão de acordo com 

os resultados encontrados. Sua utilização, todavia, tem sido insuficiente, com preenchimento adequado em 

apenas em 8 a 20% dos casos, segundo diferentes estudos (Almeida et al, 2016).  

Seu uso pode e deve ser feito por todos profissionais de saúde que acompanham a criança, inde-

pedente da formação. Todo contato com o serviço de saúde é uma oportunidade para promoção, vigilância e 

monitoramento do desenvolvimento infantil. Entre eles os momentos de vacinação, de visita domiciliar, de 

busca do serviço para atenção a quadros agudos, de consulta odontológica, de participação em grupos, além 

dos encontros específicos de puericultura.  

Não são poucos os relatos de pais de crianças autistas que contam ter ouvido do pediatra “tudo tem o 

seu tempo”, “ele vai falar no tempo dele”, “ele vai fazer isso no tempo dele”, “não compare seu filho com 

outras crianças”, “ele é muito mimado”. Olhar com singularidade cada criança não exclui estar atento a sinais 

de alerta. Tampouco a identificação de uma alteração do desenvolvimento deve implicar pressa na especifi-

cação de um diagnóstico. 

A identificação de sinais de alerta para problemas do desenvolvimento dispara a necessidade de apro-

fundar a avaliação, sendo contraproducente a observação passiva. Pode-se lançar mão do aumento da 

frequência de consultas da criança; do envolvimento de outros profissionais, incluindo os do Núcleo de Apoio 

à Saúde da Família, para compartilhamento da avaliação; do encaminhamento a serviços de referência para 
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investigação multidisciplinar, de acordo com os recursos disponíveis na Rede de Atenção à Saúde do território 

em questão.  

Crianças com desenvolvimento atípico, independente do diagnóstico, podem se beneficiar de estimu-

lação precoce, devendo esta ser iniciada tão logo seja identificada uma alteração do desenvolvimento, poden-

do ser realizada simultaneamente à investigação diagnóstica. Entende-se como estimulação precoce uma 

abordagem de caráter sistemático e sequencial capaz de estimular domínios que interferem na maturação da 

criança, de forma a favorecer o desenvolvimento motor, cognitivo, sensorial, linguístico e social, evitando ou 

amenizando eventuais prejuízos (BRASIL, 2016). O local onde acontece a avaliação diagnóstica e a estimu-

lação precoce depende da configuração da rede do território. 

Já no serviço de referência, destacadamente os Centros de Atenção Psicossociais e os Centros Espe-

cializados em Reabilitação, o processo diagnóstico deve ter sua sequência conduzida por uma equipe multidis-

ciplinar e ser discutido passo a passo com a família. A implicação dos familiares durante todo processo di-

agnóstico e nas diversas intervenções é fundamental para minimizar o choque que acomete uma família com 

a comunicação de um diagnóstico (BRASIL, 2015) e manejar o processo de luto em relação à “perda do filho 

ideal” que comumente se sucede.  

Deve envolver dispositivos clínicos diversos (atendimentos individuais, atendimentos à família, ativida-

des livres e espaços grupais) e colocar em destaque a pessoa singular, com sua história e características 

únicas, identificando potências, além das dificuldades e deficiências. Citando a fala de Marcella, mãe da Ame-

lie, durante a mesa da manhã: “se você conhece um autista, conhece exatamente só um autista, pois cada um 

é diferente do outro”. É importante que os profissionais não se deixem levar por suas primeiras impressões, 

evitando a comunicação precipitada de uma classificação nosográfica sem que o diagnóstico seja fruto de um 

processo cuidadoso e compartilhado com elas. “Caso contrário, corre-se o risco de uma reduplicação da prob-

lemática, provocando nos familiares uma catástrofe subjetiva e adiando, em muitos casos, o início do trata-

mento” (Brasil, 2015).  

 

Almeida AC, Mendes Lda C, Sad IR, Ramos EG, Fonseca VM, Peixoto MV. Use of a monitoring tool for growth and development in Brazilian children - systematic 

literature review. Rev Paul Pediatr. 2016; 34(1):122-31. 

Brasil. A estimulação precoce na Atenção Básica : guia para abordagem do desenvolvimento neuropsicomotor pelas equipes de Atenção Básica, Saúde da Família e 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), no contexto da síndrome congênita por zika. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 

Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2016.  

Brasil. 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 / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada e Temática. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 

Gannam, SSA. Percepção de pais e professores do desenvolvimento de crianças de três a seis anos comparada com o Teste de Denver II. Dissertação (mestrado) -

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Departamento de Pediatria. 2009.  

Glascoe FP. Evidence-based approach to developmental and behavioral surveillance using parents’ concerns. Child Care Health Dev 2000;26(2):137-49.  

Mascarenhas C et al. Sobre a lei 13.438, de 26/04/2017: Riscos e Desafios. (mimeo) 

Organização Panamericana de Saúde (OPAS). Manual para a vigilância do desenvolvimento infantil no contexto do AIDPI. Washington: OPAS, 2005.  

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Caderneta de Saúde da Criança e do Adolescente: Instrumentos de vigilância e promoção do Desenvolvimento. Sociedade 

Brasileira de Pediatria, Departamento Científico de Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento, 2017.  
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O cuidado no CAPS infantojuvenil 
 
 
 
 
Rachel C. R. Giacoia Leal é médica psiquiatra do CAPS infantojuvenil do Centro Histórico 

de Santos, membro do NESME (Núcleo de Estudos em Saúde Mental e Psicanálise Vin-

cular) 

 

 Agradeço à professora Luciana Surjus pela oportunidade de participar da discussão sobre a questão 

do Autismo no município de Santos. Que todos os interessados consigam se unir para que o atendimento dos 

munícipes na Rede de Atenção Psicossocial tenha a qualidade e atenção merecidas. 

 Existem problemas complexos no dia-a-dia da clínica dos Caps (Centros de Atenção Psicossociais) 

infantojuvenis da Baixada Santista. Vou me ater apenas às questões que na maior parte das vezes também 

dizem respeito à população atendida que, dentre outras necessidades, também recebeu um diagnóstico clínico 

de portadora de uma das várias doenças que a terminologia "Transtorno do Espectro Autista" engloba. Isso 

porque várias doenças estão contempladas dentro desse diagnóstico espectral do autismo. 

 Como é colocado nas orientações da “Linha do Cuidado” (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/

linha_cuidado_atencao_pessoas_transtorno.pdf), "muitos pensam ser melhor falar em autismos, no plural" - e 

nesse sentido, o Projeto Terapêutico Singular de cada criança deve contemplar as especificidades não só de 

cada caso, mas de cada autismo.   

 Além do mais, o diagnóstico em psiquiatria não se faz apenas na sua dimensão sindrômica. Ele é, na 

verdade, multiaxial. Cinco são os "eixos diagnósticos" observados. Assim, além de vários autismos, quando 

uma criança leva consigo tal denominação, averiguam-se outras questões, como sua capacidade de entendi-

mento, doenças clínicas que a cercam, sua realidade familiar, social e econômica e sua capacidade de cumprir 

com o que chamamos de "atividades de vida diária", ou seja, rotinas condizentes com pessoas de sua idade. 

Quero dizer com isso, que ter acesso a uma equipe multiprofissional para realizar essa avaliação – que aconte-

ce nos Caps - é direito conquistado pelo munícipe e qualidade de atendimento, ao contrário do que ocorre 

quando se disponibiliza apenas uma consulta médica para tal. 

 Em que situações uma criança com diagnóstico de transtorno do espectro autista é acompanhada nos 

Caps? 

 Sem contar com a grande monta de casos que são monitorizados pelos Caps, fazem inclusive o proje-

to dentro desses equipamentos aqueles em sofrimento psíquico importante, com história familiar de dificulda-

des relacionais e traumáticas, violência psicológica, institucionalização, necessidade importante de estímulo à 

interação, dificuldade de estabelecer contatos frutíferos, entre outras questões. Também vale dizer que o Caps 

é o lugar dos que não tem lugar - existem casos tão graves em que o avanço, pequeníssimo, porém de gran-

de importância, é aproximar a criança do equipamento, como sendo um dos únicos locais em que ela conse-

gue "permanecer". 

 Entrando agora em pormenores de algumas escolhas realizadas pelos Caps infanto juvenis onde tra-
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balho: 

 A primeira  delas se traduz no seguinte questionamento: "Tratar" a criança para posteriormente permi-

tir sua convivência nos meios ou cuidá-la desde o início e permanentemente em seu contexto? Ouvindo essa 

pergunta de maneira isolada, a tendência seria pensar que é bom estarmos entranhados em nossa comunida-

de para assim angariarmos o que mais se aproxima de saúde como bem estar físico, psíquico e social. Por 

outro lado, não é nada incomum ouvir a seguinte frase: "- Está muito difícil lidar com ele. Talvez não seria me-

lhor deixá-lo umas semanas em casa até a medicação fazer efeito e quando ele estivesse mais calmo, voltar a 

sua rotina habitual?" 

 A posição ética e política dos Caps nesse aspecto é de negar-se à institucionalização e ao isolamento 

da pessoa acometida por autismo por pensar que tais ações não fomentam saúde. Esta, por princípio, existe 

em liberdade e, como consequência, é possível com trocas e ventilação - de afetos, contatos, opiniões - com a 

oportunidade de aprender com o meio e ao mesmo tempo modificá-lo. 

 Assim, pensando no transtorno do espectro autista como uma doença do neurodesenvolvimento, em 

que uma vez realizada a avaliação e aventados sinais de alerta para essa patologia a família se depara com a 

necessidade de ofertar estímulos que diminuam o "handicap" (desvantagem) de seus filhos com os demais de 

sua faixa etária, só faz sentido pensarmos no tratamento quando esses "demais” estão em contato constante 

com essa criança, para que ela se depare com situações que exijam dela flexibilidade,  lidar com o incerto sem 

se descontrolar, na condição verdadeira que o seu meio exige - meio esse, povoado por outras crianças e não 

controlado por adultos e instituições que o controlam, lapidando suas imperfeições. Ou seja, o tratamento do 

autista se faz, por princípio e em prioridade, na comunidade em que ele vive, em conjunto com a sua família 

em primeiro lugar, com escola normal em que está matriculado (em caráter de inclusão ou não), com a USA-

FA/UBS (Policlínica) no qual ele faz puericultura, com o centro de estimulação que oferta cuidados especiali-

zados e também com seus vínculos informais (comerciantes do bairro, amigos, vizinhos...). 

 Segunda escolha: Aventado o diagnóstico pluridimensional de uma criança, opta-se pelo tratamento 

através de grupos homogêneos (com o mesmo diagnóstico sindrômico) ou heterogêneos (cujo critério para 

participação em um mesmo grupo foge da questão diagnóstica e o agrupamento se dá, por exemplo, de acor-

do com sua faixa etária)? 

 Antes de mais nada, é importante trazer detalhes das características de cada modalidade: 

 Para que servem os grupos homogêneos? 

 - primeiro, para observar alguns fenômenos inerentes daquele diagnóstico sindrômico, ou seja, para 

realizar levantamentos epidemiológicos 

 - da mesma maneira, para a partir desses dados obter resultados em pesquisas científicas, fomentan-

do o saber empírico 

 - e por fim, ter a possibilidade de realizar diferentes testagens de tecnologia, dando como exemplo 

tratamentos medicamentosos (psicotrópicos) e não-medicamentosos (como ABA, TEACCH). 

 Portanto, por mais que seja necessária a ampliação das pesquisas que envolvem o tema do autismo e 
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suas possibilidades de tratamento, é importante frisar o quanto esses dados são visados pela indústria farma-

cêutica, que com uma avantajada inteligência de marketing traduz o que uma população limitada precisa para 

o que "você" precisa - em larga escala. 

 Resumindo, populações homogêneas serem valiosas para pesquisas não significa que investir financei-

ramente nos serviços de saúde para que seus grupos terapêuticos também sejam homogêneos - como um 

desdobramento disso – seja uma boa estratégia de tratamento. 

 Quais então seriam as desvantagens do tratamento através de grupos homogêneos? 

 - assim como colocado nas questões do território, a segregação da pessoa que recebe tratamento é 

uma enorme desvantagem 

 - o empobrecimento das respostas que a criança acometida dá ao meio, pois ao seu redor existirão 

outras em sua maioria muito parecidas com ela 

 - a diminuição da versatilidade de resoluções de problema, já que o meio em que esse grupo está in-

serido esperará também respostas muito parecidas dele, diminuindo sua expectativa em relação a sua criativi-

dade 

 -  a diminuição da adaptabilidade, característica inerente da espécie humana e que faz com que ela 

consiga sobreviver em qualquer parte do planeta. Ou seja, ao longo do tempo, vai-se perdendo a criatividade 

na resolução de problemas, motivo pelo qual foi necessária a instituição do tratamento 

 Já nos grupos heterogêneos, espera-se ao contrário que as respostas tenham maior grau de esponta-

neidade, estímulo à criatividade e versatilidade e dessa maneira haja propensão de melhora da adaptabilidade 

de quem está sendo tratado: assim, é no contato com o diferente que se aprende algo novo. 

 É preciso lembrar, através de outra passagem da “Linha do Cuidado (...)”, que "Mais recentemente, 

uma nova linha de pesquisas neurocientíficas sobre o autismo vem apontando disfunções em “neurônios-

espelho”, um tipo de célula cerebral ativada mais intensamente durante a observação de cenas sociais dota-

das de intencionalidade e conteúdo emocional (LIMA, 2007; RAMACHANDRAN, OBERMAN, 2006)." - ou se-

ja, num certo sentido, os humanos aprendem por imitação, principalmente questões relacionadas ao envolvi-

mento de uns com os outros. 

 Complementando esse raciocínio, não seria importante para o plano terapêutico do autista que ele 

tivesse a oportunidade de observar e aprender diferentes comportamentos de crianças com as mais diversas 

características? E fazendo um paralelo: Se aprendemos muito mais por imitação do que por outras estratégias 

didáticas, tendo essa criança dificuldade na interação social – sendo esse um problema maior que qualquer 

dificuldade na aquisição de conceitos gerais, leitura ou matemática - não faz todo o sentido que a inclusão em 

escola normal seja um dos maiores objetivos do seu projeto pedagógico? 

 Esses e outros questionamentos permeiam ultimamente o cotidiano dos técnicos em saúde mental na 

Baixada Santista. 

    Tendo em vista que é a partir do relato sincero de dificuldades de trabalho e entraves conceituais que 

realizamos construções frutíferas, espero com essas colocações poder contribuir para a melhora do atendi-
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LINHA DE CUIDADO INTEGRAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (INCLUINDO 

TEA) NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE – SUS 

Anna Elisa Scotoni é pediatra do Hospital Municipal de Campinas, Neuropediatra e Coordenadora Clinica da 

Adacamp. 

 

O QUE É LINHA DE CUIDADO? 

A linha de cuidado representa um continuum assistencial composto por ações de promoção, prevenção, 

tratamento e reabilitação, com vistas à integralidade do cuidado. Ela é pautada nas necessidades de saúde 

que são identificadas através de dados epidemiológicos, demográficos, consensos de especialistas e da 

prática dos serviços. 

É uma forma de articulação de recursos e de práticas de produção de saúde, orientadas por diretrizes 

clínicas, entre as unidades de atenção de uma dada região de saúde, para a condução oportuna, ágil e 

singular, dos usuários pelas possibilidades de diagnóstico e terapia, em resposta às necessidades 

epidemiológicas de maior relevância. 

Pressupõem uma resposta global dos profissionais envolvidos no cuidado que supere as respostas 

fragmentadas.  

Elas podem ter várias possibilidades de organização, segundo as áreas de atuação que se quer construí-

las: 

· Gênero (ex : saúde da mulher, do homem);  

· Ciclos de vida (ex: saúde da criança, do adolescente); 
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· Agravos (ex: doenças crônicas não transmissíveis); 

· Deficiências (ex: pessoas com deficiência intelectual, motora, visual, auditiva, psicossocial ou múlti-

plas). 

A IMPORTÂNCIA DA LC PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

A LC é efetivamente produção da saúde de forma sistêmica, que se configura a partir de redes macro e microinstitucionais, 

em processos dinâmicos, centrada nas necessidades do usuário desde sua entrada na rede.  

A LC com foco na deficiência deve ser capaz de PROMOVER saúde, PREVENIR as deficiências e a partir delas, os agravos, 

TRATAR com eficiência e CUIDAR, facilitando e apoiando o desenvolvimento e sustentabilidade do cuidado ao longo do ciclo de vida, 

ao individuo, sua família e comunidade. Ela deve buscar o desenvolvimento da autonomia para o autocuidado. 

Sua organização pressupõe o estabelecimento de “percursos assistenciais” com diretrizes clínicas e projetos terapêuticos 

voltados ao atendimento dos problemas de saúde específicos e não específicos, nas diversas fases do ciclo de vida dessa popula-

ção. 

COMO MONTAR A LC DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA? 

1- Mapear a rede de serviços de saúde e aqueles que devem estar envolvidos. Propor que a discussão da 

LC se dê de forma coletiva. 

2. Realizar oficinas de trabalho com todos os implicados nos diversos pontos de atenção. Produzir os pac-

tos e definir os fluxos de cuidado aos usuários. Importante lembrar que apenas o processo coletivo pode 

garantir que haja um bom funcionamento da LC após a sua organização.  

3. Usar a criatividade para garantir que o sistema trabalhe com base nas necessidades dos usuários. De-

sobstruir entraves burocráticos de acesso aos serviços. A equipe envolvida deve ter liberdade para pensar 

e agir, tomando decisões que melhor convém ao bom funcionamento dos serviços de saúde. 

Interessante o exemplo do Município de Campinas que, em 2014, a partir de uma Plenária organizada 

para discutir as politicas publicas para pessoas com TEA, construiu a linha de cuidado para essa condição.  
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A Secretaria Municipal de Saúde, com os dois serviços de CAPS para infância e adolescência, conjunta-

mente com a ADACAMP (Associação para o Desenvolvimento da pessoa com TEA de Campinas, ONG 

criada por pais de crianças com TEA em 1989) elaboraram o evento em conjunto. 

Utilizaram como base metodológica de trabalho coletivo as premissas - “QUEM FAZ, PLANEJA, e NA-

DA SOBRE NÓS, SEM NÓS” – e assim, chamaram para participar do projeto as pessoas com TEA, familia-

res, cuidadores e profissionais das áreas: saúde, educação, assistência social e seguridade (Secretaria Mu-

nicipal de Saúde, de Educação (regulares ou especializadas), de Assistência Social e do INSS). 

LC E AS FASES DA VIDA 

Observando a linha temporal humana, iniciamos com o nascimento - a vida fetal (gestante), parto do 

bebê, infância, adolescência, vida adulta, idosa e terminamos com a morte. Em todas estas fases, o foco esta 

na conquista e manutenção da saúde física e psíquica, que resultarão em vidas com independência e autono-

mia máximas possíveis.    

 Decompondo a LC em períodos e pontos de atenção, temos: 

NASCIMENTO E PRIMEIROS ANOS—(MATERNIDADE E REDE BASICA) 

I. Planejamento familiar, histórico genético e aconselhamento; 

II. Atenção humanizada e qualificada à gestação, parto, nascimento e recém-nascido identificação da 

gestação de risco, tanto por causa materna quanto fetal, identificação precoce do parto distócico pela 

equipe obstétrica, prevenção de partos prematuros, prevenção de infecções congênitas, identificação 

de malformação, teste de pezinho ampliado, triagem auditiva e visual.  

III. Aleitamento materno e alimentação complementar saudável; 

IV. Promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral (físico e psíquico), com 

atenção aos desvios do desenvolvimento esperado. 

V. Atenção à criança em situação de risco (prematuros, anoxiados, crianças que necessitaram de cuida-

dos intensivos, crianças com irmãos com deficiências, etc.); 

Estratégias IV e V fundamentais para identificação e intervenção precoces!  
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INFANCIA, ADOLESCENCIA E VIDA ADULTA 

(ATENCAO PRIMARIA, ESPECIALIDADES, REABILITAÇÃO, HOSPITAIS)  

 

I. Identificação precoce de alterações (investigação rápida, multiprofissional e qualificada);  

II. Intervenção preventiva ou de redução de danos; 

III. Seguimento clínico com extensão aos familiares e cuidadores (informação e formação qualificadas); 

IV. Reabilitação qualificada (CAPS, ONGs, etc.) com densidade tecnológica moderna, capaz de garantir 

todas as formas de acessibilidade e que trabalhe na diretriz da independência e autonomia máximas 

possíveis (o resultado será  diretamente proporcional à qualidade de vida da criança com deficiência e 

sua família). 

 

INTERSETORIALIDADE 

I. EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER; 

II. ASSISTÊNCIA SOCIAL; 

III. SEGURIDADE 

IV. HABITAÇÃO; 

V. TRANSPORTE; 

VI. EMPREGO E RENDA. 

Inclusão social através da escola, do trabalho e do exercício pleno dos direitos do cidadão e da cidadã.  
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No dia 21/02/2018 realizou-se o Encontro de Trabalhadores da Atenção Psicossocial Infantojuvenil  

Com carga horária de 8 horas, o evento visou promover o encontro e favorecer as trocas entre trabalhadores 

de Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenis (CAPSij) da Baixada Santista, na articulação entre os Pro-

gramas de Extensão Apoio à Rede de Atenção Psicossocial de Santos-SP e de Residência Multiprofissional.  

Pretendeu-se realizar articulações teórico-práticas com o objetivo de fortalecer a perspectiva do cuidado em 

liberdade e potencializar a relação universidade-comunidade  

Teve como objetivos:  

- Contribuir com o processo de transformação dos serviços de atenção psicossocial de crianças e adolescen-

tes na cidade de Santos;  

- Promover o encontro de trabalhadores dos Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenis (CAPSij) da Bai-

xada Santista; 

- Fortalecer a Atenção Psicossocial a Crianças e Adolescentes na Região da Baixada Santista. 

 

 

Contou com a presença de 50 participantes. 

 

Teve a participação  os convidados: 

Paulo Cezar Silva—Coordenador CAPSij Piração—São Paulo 

Patricia Rodrigues Rocha—Coodenadora CAPSij da Brasa—São Paulo 
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No último dia 04/05/2018 encerrou-se o Curso de Atualização em Saúde Mental Infantojuvenil  

Com carga horária de 14 horas, o curso visou promover a atualização em saúde mental infantojuvenil para 

profissionais médicos atuantes nas Unidades Básicas de Saúde / Estratégia Saúde da Família e nos Centros 

de Atenção Psicossocial de Santos-SP.  

Pretendeu-se realizar articulações teórico-práticas com o objetivo de fortalecer a perspectiva do cuidado em 

Rede e potencializar a relação universidade-comunidade.  

 

Teve como objetivos:  

Contribuir com o processo de qualificação dos serviços que atuam na atenção psicossocial de crianças e ado-

lescentes na cidade de Santos e; 

 

Fortalecer a Atenção Psicossocial a Crianças e Adolescentes na cidade de Santos-SP.  

 

 

Contou com a presença de 32 profissionais médicos entre psiquiatras, pediatras e generalistas. 

 

Teve a participação dos docentes: 

Daniel Rocha de Oliveira—pediatra;  

Vinícius Barbosa—psiquiatra infantil;  

 

E supervisão clínica de Ricardo Lugon Arantes—psiquiatra Infantil 
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No último dia 12/05/2018 encerrou-se o Curso Drogas e Direitos Humanos: Protagonismo, Educa-

ção entre pares e Redução de Danos 

Com carga horária de 60 horas, a partir da Formação Prévia de Facilitadores alcançou a formação de um total 

de 60 pessoas que atuam direta ou indiretamente junto aos serviços e as políticas públicas sobre drogas da 

região, visando: 

• A ampliação das oportunidades de inclusão produtiva dos beneficiários do projeto através da ampliação 

de possibilidades de atuação profissional  

• A colaboração para a permanência estudantil dos universitários beneficiários das políticas de ações afir-

mativas;  

• A elaboração e execução de Projetos de Intervenção, envolvendo gestores, trabalhadores e usuários 

participantes do projeto, para futura implementação nas redes intersetoriais agregarão o desenvolvi-

mento de intervenções nos contextos de Rua, Serviço e Universidade 

 

 

Contou ainda com a realização de 2 Seminários com alcance total de cerca 100 profissionais, estudantes, usuá-

rios dos serviços de saúde e assistência social da Região da Baixada Santista. 

 

Realizou-se em parceria com o Centro de Convivência  É de Lei e a Fiocruz Brasília. 
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A Unifesp Baixada Santista sediou na última segunda feira dia 14/05, na Unidade Central, o evento 

de abertura da Semana da Luta Antimanicomial da região, sob o lema "Liberdade, dignidade e Respeito: 

30 anos de luta por uma democracia antimanicomial". 

O ato organizado pela Frente Antimanicomial da Baixada Santista com o apoio do Conselho Regional de Psi-

cologia agregou usuários, familiares e trabalhadores dos serviços públicos da Rede de Atenção Psicossocial, 

bem como docentes e estudantes de graduação e pós-graduação da Unifesp, numa celebração às conquistas 

pelo cuidado em liberdade, convocando a união entre movimentos por diferentes lutas pela transformação 

das desigualdades de classe, etnia e gênero; antiproibicionistas; feministas, entre outros, para resistir aos 

avanços da política privatista, neoliberal e excludente. 

Oficinas simultâneas aconteceram, incluindo espaço de beleza, ações de Redução de Danos dentro e fora da 

Universidade; produção de cartazes para a tradicional passeata no 18/05 em São Paulo, mobilizando para a 

Roda de Conversa: Conjunturas Manicomiais e Resistências Possíveis, que ocorreu em seguida.  

O evento contou com a participação de cerca de 200 pessoas. 


