
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

campus BAIXADA SANTISTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO ENSINO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

PRODUTO FINAL DA DISSERAÇÃO 
 

Aluna: Amanda Prado Morato 
Prof.ª Drª Carla Cilene Baptista da Silva 

 
O produto apresentado como requisito parcial para obtenção do título de 

Mestre no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Ensino em Ciência da 

Saúde da Universidade Federal de São Paulo consiste numa proposta para a 

criação de um Sistema Municipal de Intervenção Precoce no Transtorno do 

Espectro Autista. 

Considerando os princípios da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes no 

Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL,1990a). 

Considerando Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990b). 

Considerando o Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, que aprova 

a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

(BRASIL, 2009). 

Considerando o Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011, que 

institui o Plano Nacional da Pessoa com Deficiência, estabelecendo diretrizes 

para o cuidado às pessoas com deficiência temporária ou permanente, 

progressiva, regressiva ou estável, intermitente ou contínua (BRASIL, 2011), e 

a Portaria nº 793, de 24 de abril de 2012, que institui a “Rede de Cuidados à 

Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde” (BRASIL, 

2012a). 

 



Considerando a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de  2012, que institui 

a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do 

Espectro do Autismo (BRASIL, 2012b), segundo a qual o indivíduo com 

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) deve ser considerado uma pessoa 

com deficiência para todos os efeitos legais, assegurando o acesso a ações e 

serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de 

saúde incluindo: o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo e o 

atendimento multiprofissional;  o acesso à previdência social e assistência 

social; assegura o direito à vida digna, a integridade física e moral, o livre 

desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer da pessoa com TEA; 

e um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de ensino. 

Considerando a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei 

brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015a), que tem 

como base a Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, conceituando a deficiência, não como o 

resultado da interação das barreiras impostas pelo meio com as limitações de 

natureza física, mental, intelectual e sensorial do indivíduo, trazendo inovações 

nas áreas de educação habilitação, reabilitação, assistência social, saúde, 

comunicação, cultura, lazer, trabalho, previdência social, moradia, habitação e 

defesa de direitos da pessoa com deficiência. 

Considerando a Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016, que dispõe sobre 

as Políticas Públicas para a Primeira Infância (BRASIL, 2016). 

Considerando a Lei nº 13.438, de 26 de abril de 2017, que altera a Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), e torna 

obrigatória a adoção pelo SUS de protocolo que estabeleça padrões para a 

avaliação de riscos para o desenvolvimento psíquico das crianças (BRASIL, 

2017). 

Considerando a Lei nº 17.158, de 18 de setembro de 2019, do Estado 

de São Paulo, que Institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (GOVERNO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, 2019). 



Considerando as políticas públicas citadas, a própria legislação que 

reconheceu a pessoa com TEA como pessoa com deficiência e lhe conferiu 

diversos direitos (desde a detecção dos sinais de risco até o diagnóstico 

propriamente dito), são necessários para tal pessoa o acompanhamento e a 

intervenção.  

Na 10ª edição da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde, da Organização Mundial da Saúde (CID-10) 

(OMS, 1994) e na 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-V) (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA 

[APA], 2014), incluem as seguintes categorias diagnósticas: os déficits 

persistentes na comunicação e interação social e os padrões restritos e 

repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, manifestadas pelo 

menos por dois dos seguintes aspectos observados ou pela história clínica 

(APA, 2014).  O diagnóstico deve ser conduzido por equipe interprofissional; ter 

escuta qualificada, incluindo história de vida, configuração familiar, rotina diária, 

história clínica, interesses da pessoa e da família e a queixa principal; 

observação livre ou em atividades dirigidas, para avaliação de como a pessoa 

se comunica, como se relaciona, quais seus interesses.  

A Lei nº 12.764/2012, ressalta a importância do diagnóstico precoce, 

mesmo que não seja definitivo (BRASIL, 2012b). São sugeridos alguns 

instrumentos para rastreamento/triagem de indicadores clínicos de sinais 

iniciais de problemas de desenvolvimento, como os Indicadores Clínicos de 

Risco para o Desenvolvimento Infantil (IRDI), o Instrumento de vigilância do 

desenvolvimento de crianças da Caderneta de Saúde da Criança (Ministério da 

Saúde) e o instrumento de rastreamento/triagem de indicadores dos TEA. 

Adaptados e validados no Brasil, existe apenas o Modified Checklist for Autism 

in Toddlers (M-Chat). 

O acompanhamento e intervenção devem ser realizados por equipes 

interprofissionais. Os diferentes modelos interventivos podem ser usados 

isoladamente ou em conjunto. A intervenção deve considerar a criança como 

um todo: seus sentimentos, seus comportamentos, sua família, sua escola etc.  



Porém, devemos ressaltar aqui a importância de intervenções que 

tenham suas práticas baseadas em evidências científicas para a pessoa com 

TEA. Demonstrando que as intervenções foram testadas, publicadas e 

confirmaram que foram estas que provocaram mudanças, são adotas diretrizes 

de intervenção com orientações referentes ao cuidado à saúde das pessoas 

com TEA, observando suas especificidades de acessibilidade, de comunicação 

e atendimento. 

No Brasil, o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), aponta que 45,6 milhões de pessoas referiram possuir 

alguma deficiência intelectual, motora, auditiva ou visual, e que 17,7 milhões 

(6,7% da população) relataram possuir graus mais severos dessas deficiências 

No Estado de São Paulo temos 9,3 milhões pessoas com deficiência (IBGE, 

2010). Através de dados do sistema informatizado de saúde utilizado no 

município de Praia Grande temos aproximadamente 950 pessoas com TEA 

entre 0 aos 18 anos. 

A experiência da construção de um Serviço de Intervenção Precoce no 

Transtorno do Espectro Autista (SIPTEA), dentro da saúde pública no 

município de Praia Grande – SP, aprovado no Conselho Municipal de Saúde 

(COMUSA), revelou a importância e avanço desse modelo de intervenção, mas 

também constatou sua fragilidade quanto a sustentação do serviço, visto que 

este não tem respaldo legal para sua continuidade. 

Assim, buscando o fortalecimento, manutenção e implementação da 

proposta inicial de tal serviço enquanto política pública de saúde, e com efeito, 

da necessidade do cumprimento daqueles princípios e legislações, 

nomeadamente o da universalidade do acesso aos serviços de intervenção a 

pessoa com TEA, implica assegurar um sistema de interação entre as famílias 

e as instituições. 

Na primeira linha, as da saúde, de forma a que todos os casos sejam 

devidamente identificados e sinalizados tão rapidamente quanto possível. 

Subsequentemente, devem ser acionados os mecanismos necessários à 

definição de um Projeto Terapêutico Singular (PTS) atendendo às 



necessidades das famílias e elaborado por equipes de intervenção 

interprofissional e intersetorial.  

Em conformidade, é necessário que este PTS, elaborado pelas equipes 

de intervenção, com atenção integral às necessidades de saúde da pessoa 

com TEA, objetive o diagnóstico precoce, o atendimento interprofissional que 

oriente as famílias e estabeleça um plano de intervenção. Assim, o sistema de 

intervenção no TEA deve assentar na universalidade do acesso, na 

responsabilização dos técnicos e dos organismos públicos e na correspondente 

capacidade de resposta.  

Na generalidade, pretende-se desenvolver o sistema de intervenção no 

TEA de forma a potenciar e mobilizar todos os recursos disponíveis no âmbito 

de uma política de integração social, com a intersetorialidade no 

desenvolvimento das ações e das políticas no atendimento à pessoa com TEA. 

 

Proposta 

O presente documento sugere a criação do Sistema Municipal de 

Intervenção Precoce no Transtorno do Espectro Autista, adiante designado por 

SIPTEA, o qual consiste num conjunto organizado intersetorial, para promover 

a qualificação e a articulação das ações e dos serviços da Rede de Atenção à 

Saúde para assistência adequada das pessoas com TEA, com vista especial a 

garantir condições de desenvolvimento das crianças com diagnóstico de TEA, 

bem como das crianças com risco baixo, moderado ou alto para o TEA.  

O SIPTEA deve ser desenvolvido através da articulação coordenada das 

Secretarias da Saúde, da Educação, e da Promoção Social, com envolvimento 

das famílias e da comunidade. 

 

Âmbito  

O SIPTEA abrange as crianças, respeitando o Estatuto da Criança e 

Adolescente, entre os zero e os cinco anos e 11 meses, com qualquer 



gravidade de dificuldade de comunicação e interação social e presença de 

comportamentos e/ou interesses repetitivos ou restritos, ou com risco baixo, 

moderado ou alto, bem como as suas famílias. 

 

Definições  

Para efeitos do presente, considera -se:  

a) Intervenção precoce na infância (IPI): o conjunto de medidas de apoio 

integrado à criança e a família, incluindo ações de natureza de promoção e 

prevenção e, designadamente no âmbito da educação, da saúde e da 

assistência social; 

b) Transtorno do Espectro Autista (TEA): um transtorno do desenvolvimento 

neurológico, com déficits persistentes na comunicação e interação social e 

os padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou 

atividades, manifestadas pelo menos por dois dos seguintes aspectos 

observados ou pela história clínica; 

c) Risco para Transtorno do Espectro Autista: a verificação de baixa 

frequência de comportamentos sociais, comunicativos e de interação 

próprios do esperado para idade, que implicam uma baixa, moderada ou 

alta probabilidade de atraso relevante no desenvolvimento da criança; 

d) Intervenção Baseada em Evidências Científicas (IBEC): priorizar práticas de 

intervenção à pessoa com TEA que foram testadas, publicadas e 

confirmaram que foram estas que provocaram mudanças no 

comportamento; que são possíveis de se mensurar dados e resultados, com 

intervenções que propõe registros de procedimentos sendo assim possível 

mensurar sua eficácia, ao contrário de outras técnicas.  

 

Objetivos  

O SIPTEA tem os seguintes objetivos:  



a) Assegurar às crianças a proteção dos seus direitos e o desenvolvimento 

das suas capacidades, através de ações de IPI e de IBEC em todo o 

município;  

b) Detectar e sinalizar todas as crianças com risco baixo, moderado e alto 

para o TEA, possibilitando o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;  

c) Intervenção interprofissional, após a detecção e sinalização nos termos 

anteriores, em função das necessidades do contexto familiar de cada 

criança elegível, de modo a prevenir, alterar ou reduzir o prognóstico e 

suavizar as características do TEA;  

d) Apoiar as famílias no acesso a serviços e recursos do município;  

e) Envolver a comunidade através da criação de mecanismos articulados de 

suporte; 

f) Promover mecanismos de formação permanente para equipes 

interprofissionais quanto ao atendimento das pessoas com o TEA em 

temas correlatos, como IPI, IBEC, TEA, instrumentos para avaliação e 

PTS;  

g) Desenvolver ações intersetoriais de promoção e prevenção à saúde em 

parceria com organizações governamentais e da sociedade civil para a 

qualificação e a articulação das ações e dos serviços para assistência à 

saúde adequada das pessoas com TEA; e 

h) Apoiar pesquisas que visem ao aprimoramento da atenção à saúde e à 

melhoria da qualidade de vida das pessoas com TEA. 

 

Equipe Interprofissional de Intervenção 

Compete às equipes de intervenção:  

a) Identificar as crianças e famílias imediatamente elegíveis para o SIPTEA 

através da articulação com a rede de atenção primária, composta por 

Unidade de Saúde da Família (USAFA) e Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF);  

b) Articular com os docentes e equipes das creches, escolas de educação 

infantil e demais serviços da Secretaria de Educação; 



c) Assegurar o matriciamento junto ao NASF às crianças e famílias que, 

embora não imediatamente elegíveis, requerem avaliação periódica, devido 

à natureza dos seus fatores de risco e probabilidades de evolução; 

d) Elaborar e executar o PTS em função do diagnóstico da situação;  

e) Identificar necessidades e recursos das comunidades da sua área de 

intervenção, dinamizando redes formais e informais de apoio;  

f) Articular, sempre que se justifique, com as entidades na área da proteção 

infantil, Secretaria da Assistência Social; e 

g) Assegurar, para cada criança, processos de transição adequados para 

outros programas, serviços ou contextos educativos. 

 

Projeto Terapêutico Singular 

O Sistema Único de Saúde (SUS) assegura a construção do projeto 

terapêutico singular (PTS). Entendemos a importância da construção de um 

PTS que contemple, tecnicamente, os objetivos da intervenção, as estratégias 

utilizadas, como fazer, quem deve fazer, com base na avaliação inicial da 

criança e discussão com equipe e família, priorizando os objetivos de 

intervenção. Ainda, o PTS deve conter intervenções de habilidades para o 

ganho funcional e de autonomia, principalmente nos aspectos comunicacionais 

e de linguagem, aspectos da interação social e no desempenho de atividades 

da vida prática. 

Porém, antes de construir o PTS, o caso deve ser discutido com equipe 

interprofissional e a família a fim de definir quais as habilidades devem ser 

objetivas e suas estratégias de intervenção. No PTS devem constar, no 

mínimo, os seguintes elementos:  

a) Identificação dos recursos e necessidades da criança e da família; 

b) Identificação dos apoios a prestar;  

c) Indicação da data do início da execução do plano e do período provável da 

sua duração;  

d) Definição da periodicidade e local da realização das avaliações, realizadas 

junto das crianças e das famílias;  



e) Procedimentos detalhados que permitam acompanhar o processo de 

intervenção e coleta de dados; e 

f) O PTS deve articular-se com o Plano de Ação, Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) e ações de matriciamento e articulação do cuidado nas 

escolas. 

No processo de cada criança devem constar também os relatórios e os 

locais onde a intervenção será realizada, tais como casa, escola, USAFAs ou o 

centro de saúde do SIPTEA. É importante clarificar que a carga horária de 

intervenção será avaliada individualmente, de acordo com a necessidade da 

criança. 

 

 

Referências 

ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA. DSM-V - Manual Diagnóstico e 
Estatístico de Transtornos Mentais. 5 ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2014.  
 
 
BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, 20 set. 1990a. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 26 abr. 2020. 
 
 
BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, 16 jul. 1990b. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 26 abr. 2020. 
 
 
BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil, 26 ago. 2009. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm. 
Acesso em: 26 abr. 2020. 
 
 
BRASIL. Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011. Institui o Plano 
nacional dos direitos de a pessoa com deficiência - plano viver sem limite. 



Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 18 nov. 2011. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2011/Decreto/D7612.htm. Acesso em: 18 nov. 2019. 
 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 793, de 24 de abril de 2012. Institui a 
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de 
Saúde. Sistema de Legislação da Saúde, 2012a. 
 
 
BRASIL. Lei nº 12.764 de 2012, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 28 dez. 2012b. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12764.htm. 
Acesso em: 18 nov. 2019. 
 
 
 
 
BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 7 jul. 2015a. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. 
Acesso em: 26 abr. 2020. 
 
 
BRASIL. Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016. Dispõe sobre as políticas 
públicas para a primeira infância e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a 
Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, e a Lei nº 12.662, de 5 de junho de 
2012. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 9 mar. 2016. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2016/Lei/L13257.htm. Acesso em: 18 nov. 2019. 
 
 
BRASIL. Lei nº 13.438, de 26 de abril de 2017. Altera a Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para tornar obrigatória a 
adoção pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de protocolo que estabeleça 
padrões para a avaliação de riscos para o desenvolvimento psíquico das 
crianças. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 27 abr. 2017. 
Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2017/lei-13438-26-abril-
2017-784640-norma-pl.html. Acesso em: 20 mai. 2020. 
 
 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Lei nº 17.158, de 18 de setembro 
de 2019. Institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista – TEA, e dá outras providências. Diário Oficial 



do Estado de São Paulo, 20 set. 2019. Disponível em: 
https://www.al.sp.gov.br/norma/191483. Acesso em: 20 mai. 2020. 
 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo 
Demográfico 2010: Características gerais da população, religião e pessoas 
com deficiência. Rio de Janeiro: Autor, 2010. Disponível em: 
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/caracteristicas_r
eligiao_deficiencia/car acteristicas_religiao_deficiencia_tab_uf_xls.shtm. 
Acesso em: 19 nov. 2019. 
 
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. CID-10: Classificação Estatística 
Internacional de Doenças com disquete Vol. 1. Edusp, 1994.  
 
 


