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RESUMO 

 

Esse trabalho visa refletir e analisar a atuação do Serviço Social no diagnóstico de 
autismo no contexto familiar. A escolha por este tema tem por finalidade compreender 
as estratégias usadas pelo assistente social para inclusão do autista e sua família na 
sociedade, sendo esse um tema pouco conhecido e divulgado com muito preconceito 
e falta de entendimento por parte da população usuária. O presente trabalho foi 
desenvolvido de forma direta ao campo de estágio, sem possibilidades de entrevistas 
com essas mães por motivos burocráticos, aliados a pesquisa bibliográfica. Em 
primeira instância vamos enfocar teoricamente, sobre os aspectos históricos do 
Serviço Social. Logo após abordaremos a síndrome do Autismo, a política de saúde e 
os direitos dos autistas, o diagnóstico da síndrome e a participação do Serviço Social. 
No segundo capítulo serão relatadas as experiências das mães atendidas no 
CRETEA, o perfil dessas mães usuárias desses serviços e a minha participação no 
campo de estágio. No terceiro capítulo, iremos abordar as dificuldades e os desafios 
cotidianos dessas mães, com suas adaptações, para conviver com a mudança de 
rotina, no contexto familiar no ciclo do autismo e o atendimento extensivo, a essas 
famílias na instituição. Conclui-se que o estudo obteve êxito, respondendo a questão 
problema construída inicialmente.  

 
Palavras-chave: Serviço Social. Autismo. Políticas Públicas Sociais. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to reflect and analyze the performance of Social Work in the impact of 
the diagnosis of autism caused in the family context. The purpose of this choice is to 
understand the strategies used by the social worker to include the autistic child and his 
/ her family in society, a topic that is little known and divulged with much prejudice and 
lack of understanding on the part of the user population. The theme needs 
comprehensiveness in order to identify the importance of the work of the Social Service 
with its mediation interventions, thus contributing to the construction of knowledge 
about the work relationship of this Social Work professional. The present work was 
developed in an direct way to the field of internship, without possibilities of interviews 
with these mothers for bureaucratic reasons, allied with researches in books, online 
texts, dissertations. In the first instance we will focus theoretically on the historical 
aspects of Social Service. Soon after we will address the Autism syndrome, the health 
poliy and the rights of the autistic, the diagnosis of the syndrome and the participation 
of Social Work. In the second chapter, the experiences of the mothers assisted in 
CRETEA, the profile of these mothers using these services and my participation in the 
field of internships will be reported. In the third chapter, we will address the difficulties 
and the daily challenges of these mothers, with their adaptations, to coexist with the 
routine change, in the family context in the autism cycle and the extensive care, to 
these families in the institution. 
 

Keywords: Social Service. Autism. Public Policies Soc the. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objeto desse trabalho visa compreender a atuação do Serviço Social na 

saúde mental, especificamente, no impacto do diagnóstico de autismo nas famílias, 

não só na esfera humanizada socialmente, como também na questão dos direitos 

sociais, que a população necessita entender. 

Essa inquietação deu-se diretamente durante meu estágio em Serviço Social, 

no Centro de Referência Estadual para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista 

(CRETEA), em 2017-2018, que tem por finalidade, realizar atendimentos ao autista e 

à sua família. 

Para tal, a pergunta que discorre no trabalho é:  

Qual a atuação do Serviço Social, diante do impacto do diagnóstico de autismo 

nas famílias? 

No primeiro capítulo, será relatado um enfoque teórico introdutório sobre o 

autismo e o Centro de Referência. No segundo capítulo, um estudo mais aprofundado 

sobre o autismo e o CRETEA, sobre o significado do diagnóstico e acompanhamento 

para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), descrita em 1943, por Léo Kanner, 

segundo pesquisas bibliográficas realizadas sobre a síndrome. Ele observou 

mudanças comportamentais e de interação social, como condição única de algumas 

crianças e seus sintomas, como não pertencente ao grupo de pessoas com deficiência 

mental. Logo após, segue a discussão acerca dos desafios e dificuldades das famílias 

de autistas, as políticas de saúde e direito dos autistas. 

No terceiro capítulo, abordaremos o trabalho do assistente social na relação 

com o impacto do diagnóstico de autismo com as famílias e a equipe multidisciplinar, 

no sentido de informações para essas famílias, para que compreendam as mudanças 

de rotina a que vão submeter-se e suas readaptações de papéis. Em seguida, será 

relatada a importância histórica do Serviço Social na saúde mental no Brasil, 

perpassando pela Reforma Psiquiátrica, que deu fim aos manicômios e internações, 

com a criação dos Centros de Atenção Psicossocial, aproximando assim, o Serviço 

Social da Psicologia com os usuários e suas famílias, apropriando-se dos seus 

instrumentos de trabalho. 

No quarto capítulo, abordaremos a relação do Centro de Referência com as 

mães, o perfil das mães atendidas no CRETEA, à dimensão do cuidado: as mães em 



11 
 

seu cotidiano e por último, o atendimento familiar no CRETEA, finalizando com as 

considerações finais.  

É um estudo de modo direto, através de observações no campo de estágio, 

CRETEA, aliado a pesquisas bibliográficas por motivos burocráticos. Os registros de 

mães e crianças foram feitos também de modo direto, em observação durante o 

estágio, no qual participei das abordagens terapêuticas e visitas domiciliares. 

A finalidade da inserção do Serviço Social para com esses pacientes é fazer 

uma leitura do contexto familiar, que é à base de tudo, diante do impacto do 

diagnóstico de autismo, no desenvolvimento de ações de orientações e socialização, 

perfazendo a leitura da realidade de cada família, numa perspectiva de totalidade. 

Para essa construção de mediações e limites de dados para sua atuação, o 

Serviço Social, busca estratégicas metodológicas para trabalhar com essas famílias 

diante do impacto do diagnóstico de autismo. Sua participação profissional consiste 

em construir um estudo social, chamado anamnese, sobre a dinâmica familiar, para o 

atendimento específico e seu processo de inclusão na sociedade, com a 

conscientização da família, sobre as políticas públicas de saúde e os direitos sociais 

que a criança possui como assegura a Constituição Federal de 1988. 

A escolha por esse tema tem por finalidade compreender as estratégias usadas 

pelo assistente social, para que aconteça a inclusão do autista e sua família na 

sociedade, sendo esse tema pouco divulgado, motivo este que demonstra a 

necessidade de abrangência para identificar a importância da atuação do assistente 

social com suas intervenções, contribuindo para a construção do conhecimento sobre 

a relação do trabalho deste profissional de Serviço Social. 

Diante do exposto, a presença do assistente social configura-se, em todos os 

pontos abordados nesse trabalho, dados a sua importância para a construção do 

conhecimento, sobre a relação do trabalho deste profissional de Serviço Social na 

sociedade.  
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2 O AUTISMO E O CRETEA: SIGNIFICADO, DIAGNÓSTICO E 

ACOMPANHAMENTO 

 

O autismo, também chamado de Transtorno do Espectro Autista (TEA), são 

transtornos caracterizados por um espectro, com prejuízos qualitativos de interação 

social de comportamento repetitivo e interesses restritos, é um transtorno do 

desenvolvimento neurológico. O TEA é uma condição geral com um grupo de 

desordens complexas do desenvolvimento do cérebro. 

O diagnóstico do autismo é feito pelo pediatra ou psicólogo, através de 

observações comportamentais da criança, durante a entrevista com os pais. É uma 

observação clínica direta e seus sintomas podem aparecer até antes de completar 

três anos de idade, quando não demonstram reação alguma, quando os pais fazem 

algumas brincadeiras. Eles têm mais interesse nos objetos do que em pessoas. 

Nos programas de intervenção para as crianças com autismo, a participação 

dos pais é essencial, pois são treinados para promover o comportamento adequado 

conforme habilidades sociais das crianças. 

De acordo com Silva (2009, p. 24), o Transtorno do Espectro Autista é uma 

patologia independente de qualquer configuração étnica, social, racial ou condição 

cultural.     

Os pacientes com TEA devem ter acompanhamento com terapias 

educacionais, psicossociais e linguísticas frequentes e combinados com tratamento 

coadjuvante, como terapia com drogas para sintomas específicos, em que ficam bem 

estabelecidos para o TEA, que requer cuidados com uma equipe de múltiplos 

profissionais, incluindo o fonoaudiólogo. 

O acompanhamento médico especializado precoce contribui para um melhor 

prognóstico da condição. 

 

2.1 O QUE É O AUTISMO? 
 

O Autismo foi identificado nos anos quarenta desse século, em 1943, através 

de estudos, pelos médicos psiquiatras, Léo Kanner, que percebeu a mudança de 

comportamento em algumas crianças e Hans Asperger. As causas são amplas e 

diversificadas de hipóteses, como a rejeição ou traumas nos primeiros meses de vida, 
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perturbações profundas da relação da criança com o meio, trauma emocional que 

causou a desordem. São determinações psicossociais.  

A palavra “autista” deriva do grego “autos”, que significa “o próprio”, acrescido 

do sufixo “ismo”. O autismo, também chamado de Transtorno do Espectro Autista, é 

um Transtorno Global do Desenvolvimento (TGB) que, o que se supõe, tem influência 

genética e é apresentado por defeitos em partes do cérebro, com o cerebelo, por 

exemplo, como determinações biológicas. É marcado por características como: 

inabilidade para interagir socialmente; com dificuldade no domínio da linguagem para 

comunicar-se ou lidar com jogos simbólicos e por isso se isola; padrão de 

comportamento restritivo e repetitivo e com acompanhamento de surtos nervosos, no 

caso de alguma alteração de rotina que os incomodem. 

O grau de comportamento é variável, vai de quadro mais leve, que não 

compromete a fala e a inteligência e mais grave, em que o paciente é incapaz de 

manter qualquer tipo de contato interpessoal, e tem o comportamento agressivo, com 

retardo mental. Os surtos nervosos podem vir acompanhados de automutilações e 

agressões. 

Os sintomas podem apresentar-se na audição, com incômodo a barulhos ou 

em afinidades com alguns sons; no paladar, por não tolerar determinados sabores e 

cores, daí acostuma-se a comer sempre os mesmos alimentos; a hiposensibilidade 

faz com que em alguns dias frios, dispense o agasalho, não tendo a mesma sensação 

da temperatura que as outras pessoas; quando se machuca talvez não sinta dor. 

O autismo pode vir acompanhado de deficiência intelectual, ou não, o indivíduo 

é capaz de memorizar uma lista inteira telefônica, mesmo sem saber a sua utilidade. 

Na Síndrome de Asperger, que é outro quadro do espectro, pode não ter dificuldade 

no desenvolvimento da linguagem. Seu interesse é específico em um determinado 

tema. O autismo pode ser percebido em bebês que não respondem aos devidos 

estímulos da idade que deveriam responder. Mas, a partir três (3) anos, pode-se ter 

um diagnóstico mais preciso, contudo, quanto mais cedo for percebido, é importante 

que se trabalhe a resposta aos estímulos do sistema nervoso central. A causa exata 

do autismo ainda não se sabe e é estudada diante da existência de fatores genéticos 

e ambientais. O autista pode ter dificuldades para dormir, tendo que recorrer a doses 

diárias de melatonina para uma qualidade melhor de sono. 

Segundo dados publicado na Revista Baiana de Enfermagem por Zanatta e 

colaboradores (2014, p. 271), avaliar uma criança autista requer o contributo de uma 
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equipe multidisciplinar experiente, uma vez que existe um atraso em múltiplas áreas 

do desenvolvimento. Para que a inclusão se faça necessária, é preciso que haja um 

trabalho interdisciplinar, criando condições para que a diferença seja aceita e 

respeitada, valorizando a individualidade. 

 

2.2 DESAFIOS DA FAMÍLIA DO AUTISTA 

 

A procura por profissionais em sua maioria se dá pelo fato dos familiares não 

saberem lidar com comportamentos violentos das crianças por serem incapazes de 

se comunicar e lidar com regras sociais. Logo recebem orientações e treinamento de 

como lidar com a situação da criança.  

A condição de um caso de autismo na família afeta a todos os membros, desde 

a dimensão psicológica à financeira e toda a família é acometida de estresse diante 

do processo de desafios impostos pela síndrome. Para tal, a família necessita de apoio 

dos profissionais com serviços de atuação no desenvolvimento com intervenções 

específicas para aumentar essa rede de suporte, incentivo e promoção para sua rotina 

diária, envolvendo recreação e lazer, fornecendo ferramentas para lidar com cada fase 

da criança e suas necessidades. 

Esse suporte é extensivo à família do autista, pois os irmãos também precisam 

desse suporte de apoio sendo permitida a sua interação com esses grupos, para 

aprender a conviver com a situação e minimizar assim, o impacto causado na família, 

com o desafio de dar explicações sobre o atraso e as limitações do irmão nas 

atividades por causa do TEA, e para isso, é fundamental a participação da família 

como um todo, para ajudar no desenvolvimento da criança. As famílias recebem esse 

apoio psicológico diante das emoções que passam a vivenciar como o medo, a 

insegurança e a ansiedade, que a depender de cada membro, pode sofrer uma 

fragilidade psíquica diante da situação nova e também do preconceito da sociedade. 

Conforme Mateus (2015, p. 26-98), ela cita uma abordagem da evolução 

histórica do conceito de autismo, causas, diagnósticos, inclusão, exclusão e os direitos 

das crianças autistas; o contexto familiar com suas dificuldades sociais, culturais, e 

econômicas; programas educacionais e tipo de tratamento; descrição do trabalho feito 

com as famílias. Cita também sua participação em estudos de casos de família que 

na maioria tem fragilidade econômica e sobre o processo comportamental das famílias 

como fundamental na organização da vida cotidiana da criança, apesar do choque ao 
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receber o diagnóstico e a adaptação à nova realidade com outros sentimentos. Para 

Mateus (2015), é preciso compreender as crenças dos pais em relação ao que 

“causou” o autismo e entender que impacto tem na sua vida, ter a capacidade de 

adaptar-se a várias situações e daí compreender a melhor forma de intervir na família, 

no sentido de pôr todas as ajudas ao alcance da criança. 

Morani e Tonon (2015), citam que as famílias de crianças com Transtorno do 

Espectro Autista em sua maioria, não tem conhecimento sobre as políticas públicas, 

os direitos pertencentes a este público alvo e a quem recorrer por esses direitos. No 

âmbito da saúde mental, cabe ao Serviço Social identificar essas demandas 

existentes, e utilizar como meio o processo de mediação na sua particularidade, para 

dar respostas profissionais aos usuários, proporcionando uma transformação social 

da realidade posta.     

Conforme Maia Filho et al. (2016, p. 83), a família que não está preparada para 

esse diagnóstico, passa a mudar sua rotina, mas acaba tendo aceitação passando a 

inteirar-se do tratamento, de como saber lidar para promover uma melhor qualidade 

de vida para o filho.    

De acordo com Costa (2012, p. 67), diante do confronto com a necessidade de 

ter de se explicar sobre a deficiência do filho, muitos pais aproveitam para aproximar-

se de outras famílias que compartilhem do mesmo diagnóstico, em busca de apoio 

emocional e social durante o desenvolvimento da criança, impedindo o seu 

isolamento. 

Para Barbosa (2010, p. 16-22), o suporte social é um fator essencial para 

adaptação dos pais e a ajuda dos avós, familiares, vizinhos e amigos é de grande 

importância. Seu estudo afirma que quase nunca os pais consideram a ajuda dos 

profissionais como as mais importantes. Essas famílias se deparam com dificuldades 

para obtenção de serviços e de como pagá-los e cada vez mais se isolam pela falta 

de adaptação dos filhos, aumentando o nível de estresse. Para Barbosa (2010), a 

situação socioeconômica das famílias contribui para aumentar o estresse e causa 

impacto na relação e cuidados entre familiares e a criança.     

Segundo Machado (2014, p. 17-19-21), as pessoas fundam ou participam das 

associações para incentivar formas de organização para mobilizar o coletivo para 

ações específicas, principalmente as de visibilidade social e cobrança do poder 

público, utilizando as redes sociais, as quais tornaram-se lideranças naturalmente 

reconhecidas pelas famílias.  
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Conforme a assistente social de Fortaleza - CE, Irene Jucá Paiva Aguiar, do 

INSS, muitas mães relataram que os filhos iam á escola e menos de duas horas depois 

voltavam, que algumas mães tinham também de permanecer em sala de aula para 

que a criança fosse aceita. Ela explica que o autista deve ser acompanhado por uma 

equipe multiprofissional, além de outras medidas voltadas para a inclusão escolar, 

apoio familiar e social. Segundo Aguiar “Apesar das deficiências no atendimento 

escolar relatadas pelas famílias, quase a totalidade dos casos se refere a queixas e 

observações relacionadas por professoras em relação ao comportamento das 

crianças, devido à dificuldade na comunicação, interação social e pela presença de 

estereotipias. A falta de informações sobre o autismo, a importância do diagnóstico 

precoce, os tratamentos e abordagens mais adequados constituem desafios para os 

próprios indivíduos, familiares e profissionais na região”, observa a assistente social 

do INSS. (ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO CRESS-RN, 2017). 

É uma mudança que ocorre de maneira drástica, toda a família deve entrar no 

processo de readaptação e para isso se faz necessário um acompanhamento, para 

que tenham mais esclarecimentos sobre a síndrome, compreendendo e entendendo 

a nova realidade conjunta, com o profissional qualificado. Novos ajustes serão feitos, 

para as readaptações das relações familiares, para obterem assim uma melhor 

qualidade de vida e conviverem em sociedade sem estresse e ansiedade. O 

atendimento psicológico se faz necessária, na contextualização de valorização 

humanizada do sujeito e até mesmo jurídico, que em algumas situações são 

desconhecidas por elas. 

As famílias acabam tendo a aceitação da mudança de sua rotina, passam por 

inteirar-se do tratamento, aprendem a lidar com essa rotina promovendo assim uma 

melhor qualidade de vida para seu filho. Para todo esse aparato, o assistente social 

atua coletivamente com os demais profissionais do Centro, sempre com o paciente e 

a família conjuntamente, esclarecendo e participando com intervenções teóricas- 

metodológicas, para que tenham filho e família, uma tão esperançosa melhor 

sociabilidade. 

 

2.3 POLÍTICA DE SAÚDE E DIREITO DOS AUTISTAS 

 

O Movimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil ocorreu no Brasil na década de 

1980, com o objetivo de revisar as premissas assistenciais e teóricas para pessoas 
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com transtorno mental, promovendo o resgate à cidadania e o cuidado em liberdade, 

com uma sociedade sem manicômios. Sob o marco da Atenção Psicossocial, a saúde 

mental consolidou-se como política de Estado com aparatos políticos, jurídicos e 

clínicos marcado por tensões e desafios, reorganizando a Rede de Serviços, 

ancorados pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), com a Promulgação da Lei 

nº 10.216/01, de 06 de abril de 2001, conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica, 

em que a inclusão à saúde mental infanto-juvenil foi implementada pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS), com o conjunto de transformações de práticas, saberes, valores 

culturais e sociais diante dos dilemas enfrentados. 

A Lei nº 10.216/01 da Reforma Psiquiátrica representa no Brasil, um marco, ao 

estabelecer a necessidade de respeito à dignidade das pessoas com transtornos 

mentais, pois, o governo impulsionou, a construção de um modelo humanizado, de 

atenção integral na rede pública de saúde, que mudou o foco da hospitalização como 

centro ou única possibilidade de tratamento aos pacientes, possibilitando a criação de 

modelos de Centros de Referências, de forma que esses pacientes tenham condições 

de manter a convivência social e familiar.   

No Brasil, as iniciativas pelos direitos dos autistas vieram com a criação da 

Associação de Amigos dos Autistas (AMA), em São Paulo, em 1983, com segmento 

da Associação Brasileira de Autismo (ABRA), que promoveram o Congresso Brasileiro 

de Autismo para integrar, coordenar e representar associações de famílias de autistas. 

A partir da III Conferência Nacional de Saúde Mental, em 2001, foram implantados os 

Centros de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi), conforme a  Lei 10. 216/01 

da portaria ministerial nº 336/02 (BRASIL, 2002), com objetivo de prover 

prioritariamente o atendimento a pacientes com transtornos mentais severos e 

persistentes em sua área territorial, em regime de tratamento intensivo, semiintensivo 

e não intensivo aos psicóticos, alcoólatras, autistas e usuários de drogas, no âmbito 

do SUS. 

Segundo o CRETEA, essa unidade assistência em Salvador- Bahia surgiu 

diante de um movimento de lutas por um grupo de mães, de famílias autistas, que 

cobravam do Estado uma atenção para um tratamento, projetos de lei, pesquisas e 

atendimentos em saúde e educação, para que acontecesse. Essa mobilização 

contínua, levou à aprovação da Lei nº 12.764, conhecida como Lei do Autista, em 27 

de dezembro de 2012, que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”. (BRASIL, 2012). Nesta, reconhece-se a 
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pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), como “pessoa com deficiência”, 

para todos os efeitos legais. (BRASIL, 2012, §2º). 

Para Oliveira (2015, p. 710-725), produz incidência na esfera assistencial 

político/gestora, científico/acadêmico, educacional/pedagógica, bem como no campo 

dos direitos básicos. Essa Lei no campo das deficiências foi um marco histórico, 

viabilizando o acesso na esfera dos direitos como benefícios financeiros, garantindo 

educação em escolas regulares e ingresso no mercado de trabalho.  

Em 2013, o Ministério da Saúde (MS), lançou um documento intitulado 

“Diretrizes de Atenção à Reabilitação de Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

(TEA)”, (BRASIL, 1980), designando o autismo ao campo de deficiência, a terapêutica 

para reabilitação e a “Linha de cuidado para Atenção às pessoas com Transtorno do 

Espectro do Autismo e suas Famílias na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema 

Único de Saúde”. (BRASIL, 2015).  

No âmbito das políticas de saúde mental, são competências dos assistentes 

sociais na concretização dos direitos da criança com TEA, conforme Art. 4º da Lei 

8.662 de 7 de junho de 1993: 

 

I-elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto aos 
órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, 
entidades, e organizações populares; 
II-elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos 
que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação 
da sociedade civil; 
III- encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, 
grupos e à população;  
IV- (vetado); 
V- orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no 
atendimento e na área da defesa de direitos; 
VI- planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; 
VII- planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para 
a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; 
VIII- prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração 
pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com 
relação às matérias relacionadas no inciso II deste artigo; 
IX- prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria 
relacionada às politicas sociais, no exercício e na defesa dos direitos 
civis políticos e sociais da coletividade;  
X- planejamento, organização e administração de serviços sociais e 
de Unidade de Serviço Social; 
XI- realizar estudo socioeconômicos com os usuários para fins de 
benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública 
direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. (BRASIL, 
1993). 
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As crianças e adolescentes com autismo, além de serem consideradas pessoas 

com deficiência, ela têm os mesmos direitos presentes no Estatuto da Criança e 

Adolescente (ECA), (BRASIL, 1990), sob responsabilidade da União, do Estado, do 

Distrito Federal e dos municípios de cuidar da saúde e da assistência social das 

pessoas com deficiência, educação especializada, de legislar sobre a proteção e a 

integração com pessoas com deficiência, a prestação de assistência social a quem 

dela necessitar, habilitando e reabilitando pessoas com deficiência integrando à vida 

em comunidade, presente sob a forma de Lei 8.069, na Constituição da República 

Federal do Brasil, sendo um conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro 

que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando 

medidas e expedindo encaminhamentos para o juiz. É o marco legal regulatório dos 

direitos humanos de crianças e adolescentes. 

No ECA, alguns dos direitos assegurados às crianças e adolescentes são: 

direito ao atendimento especializado, fornecimento de medicação gratuita pelo poder 

público, próteses, direito à educação especializada, garantia do trabalho protegido, 

prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção às 

famílias com crianças e adolescentes com deficiência, direito ao tratamento 

especializado e individual aos adolescentes com doença ou deficiência mental. Em 

seu Art. 7º, consta “a criança e adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, 

mediante a efetivação de politicas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”. (BRASIL, 

1990). 

A política de assistência social é direito do cidadão e dever do Estado, 

possuindo como finalidade assegurar os direitos ao cidadão como: convivência 

familiar e comunitária, renda, estabelecendo autonomia com base no Art. 2 da Lei 

Orgânica da Assistência Social, que serve de aparato para o assistente social 

desenvolver suas atividades, garantindo o provimento das necessidades básicas e 

enfretamento da pobreza.  

São serviços de proteção social básica no domicílio para pessoas com 

deficiência e idosos, serviços de proteção social para pessoas com deficiência, idosos 

e suas famílias e o serviço de acolhimento institucional, de acordo com a Cartilha de 

Direitos das Pessoas com Autismo (2011). A responsabilidade do Estado é garantir 

através do SUS, o atendimento adequado, educacional especializado. O SUS já citado 

é uma política pública instituída pela Lei 8080/90, que normaliza a saúde, como direito 
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dos cidadãos e dever do Estado, garantindo acesso e qualidade nos serviços, 

atendendo as diversas necessidades da saúde das pessoas, com a universalidade de 

acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, integralidade de 

assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema e equidade com igualdade da assistência à saúde 

sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, com vistas à justiça social 

(BRASIL, 1990), propondo que os serviços de saúde, segundo a lei deve ser próxima 

ao território vivido pelas pessoas, buscando garantir a integralidade do cuidado.  

Foi instituída pela Constituição Federal de 1988, por meio da Atenção Básica, 

a garantia, o acesso integral, universal e gratuito para toda população do país, sem 

discriminação, desde a gestação e por toda a vida, com foco na saúde com qualidade 

de vida, visando à prevenção e a promoção da saúde.  

Percebeu-se que no CRETEA existe o não atendimento pleno como 

pressuposto das políticas publicas no capital, diante da grande procura por 

atendimentos e devido à demanda, restando uma longa fila de espera, com só 

duzentas vagas disponíveis, contrastando com o que rege a Constituição Federal de 

1988, evidenciando as negligências e descuidados que podem ser tomados como 

ausência de direitos. 

A gestão das ações e serviços de saúde do SUS é estruturada pela União, 

pelos Estados e Municípios, conforme a Constituição Federal de 1988. Antes dessa 

data, o sistema de saúde prestava assistência apenas aos trabalhadores que eram 

vinculados à Previdência Social, tinham acesso aos serviços hospitalares e os demais 

cidadãos tinham atendimentos em entidades filantrópicas. Com a nova concepção de 

saúde, o SUS pode ser considerado uma das maiores conquistas sociais da 

Constituição, tem a finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à 

saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, 

sendo proibida qualquer cobrança em dinheiro, por realizar serviços e ações, como se 

fosse um corpo único. 

O SUS é um dos maiores e mais complexo sistema de saúde pública do mundo, 

abrangendo desde o mais simples atendimento até o transplante de órgãos. Cabe  ao 

Estado assegurar esse direito, independente de raça, sexo, ocupação ou outras 

características sociais; a equidade, que tem de tratar desigualmente os desiguais, 

investindo mais onde a carência é maior e cujo objetivo, é diminuir as desigualdades; 
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e a integralidade, que considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as 

suas necessidades, com a integração de ações, promovendo a saúde, prevenindo 

doenças, tratando e reabilitando. Segundo a lei, articula-se a saúde com outras 

políticas públicas, assegurando uma atuação intersetorial entre diferentes áreas, que 

comprometam a saúde e qualidade de vida dos indivíduos, com vistas à justiça social. 

(BRASIL, 1990).  

A Lei nº 12.764, assegura ao portador da síndrome de autismo segurança, vida 

digna, lazer, cultura, proteção contra abusos e exploração, acesso aos serviços de 

saúde, nutrição, medicamentos, diagnóstico precoce, acesso a moradia, educação, 

acesso ao mercado de trabalho, previdência e assistência social. 

Alguns benefícios sociais que a pessoa com deficiência tem direito: Benefício 

de Prestação Continuada (BPC), que é um benefício socioassistencial previsto na Lei 

Orgânica de Assistência Social (LOAS), com base na Lei nº 8.742/93 Art. 20, que 

regulamenta: “O BPC é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e também ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir 

meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provido por sua família”. (BRASIL, 

1993). 

Os requisitos para obtenção do BPC são dois: a renda familiar inferior a ¼ do 

salário mínimo por ente familiar e comprovação da deficiência e do nível de 

incapacidade para a vida independente e para o trabalho, atestado por perícia médica 

e social do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Não pode ser cumulativo com 

outro benefício da Previdência Social, a sua concessão é revista a cada dois anos, 

para avaliar a condição para continuidade. 

O deficiente autista tem o benefício do “Passe Livre”, amparado pela Lei 

8.889/94, de acordo com sua especificidade, que dá direito ao usuário e seu 

acompanhante a usar o transporte público municipal, estadual com gratuidade, 

através de um compromisso firmado entre o governo e as empresas de transporte.  

O benefício do direito à saúde assegura atendimentos em instituições de saúde 

públicas e privadas, garantida pela Lei Federal 7.853/89 conforme o inciso II:  

a promoção de ações preventivas, como as referentes ao 
planejamento familiar, ao aconselhamento genético, ao 
acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, à nutrição da 
mulher e da criança, à identificação e ao controle da gestante e do feto 
de alto risco, à imunização, às doenças do metabolismo e seu 
diagnóstico e ao encaminhamento precoce de outras doenças 
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causadoras de deficiência; o desenvolvimento de programas especiais 
de prevenção de acidente do trabalho e de trânsito, e de tratamento 
adequado a suas vítimas; a criação de uma rede de serviços 
especializados em reabilitação e habilitação; a garantia de acesso das 
pessoas portadoras de deficiência aos estabelecimentos de saúde 
públicos e privados, e de seu adequado tratamento neles, sob normas 
técnicas e padrões de conduta apropriados; a garantia de atendimento 
domiciliar de saúde ao deficiente grave não internado; o 
desenvolvimento de programas de saúde voltados para as pessoas 
portadoras de deficiência, desenvolvidos com a participação da 
sociedade e que lhes ensejem a integração social. (BRASIL, 1989). 

O portador da síndrome de autismo e seu acompanhante têm direito a pagar 

meio entrada em cinemas, teatros, como incentivo à cultura. Tem direito à inclusão 

escolar como meio de desenvolver suas habilidades em qualquer escola, esta não 

pode se negar a recebê-lo.  

Para Castilho (2000, p. 111-117), a inclusão escolar deve ser garantida pelo 

Estado para crianças com TEA, fortalecendo o convívio entre crianças que 

apresentem ou não deficiência e respeite às diferenças, proporcionando um maior 

desenvolvimento na aprendizagem e surgimento de novas habilidades. Cabe ao 

professor, observar sua potencialidade para desenvolvê-la. 

Na Constituição Federal de 1988, a educação é um direito social de todos (art. 

6) e, também como direito cultural art. 205 a 214. A educação no Art. 26 da Declaração 

dos Direitos Humanos, em Viena, consta que a educação é um poderoso instrumento 

de inclusão, que o direito à educação é um direito individual, social, econômico e 

cultural. Os direitos humanos são universais, interdependentes e indivisíveis.  

A Lei Berenice Piana de Nº 12.764, de 24 de dezembro de 2012, no artigo 3º, 

no inciso IV, foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff, em que são direitos da 

pessoa com TEA, ter acesso a ensino profissionalizante, ressaltando que em caso de 

comprovação de necessidade, a pessoa com autismo incluída em classes de ensino 

regular, tem direito a ter um acompanhante especializado. Nessa mesma lei, fica 

assegurado além do ensino, o acesso às ações e serviços de saúde, incluindo: o 

diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional, a nutrição adequada, a terapia 

nutricional, os medicamentos e as informações que auxiliem no diagnóstico e no 

tratamento. (BRASIL, 2012). 

A ação do assistente social deve efetivar-se e estender-se à família dos 

usuários através de programas de intervenção, na consolidação da cidadania e justiça 

social, observando e entendendo as mudanças societárias, lutando por uma 
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sociedade mais democrática, dentro da especificidade de cada um, para que seu 

trabalho seja mais bem qualificado e os pacientes, conquistem a sua autonomia. É 

preciso acionar mecanismos concretos para sua inserção na sociedade, juntamente 

com sua família, com a equipe da instituição e da própria sociedade. Os paradigmas 

da psiquiatria foram quebrados com a Reforma Psiquiátrica e seus retrocessos, 

humanizando e aproximando a relação do indivíduo com a sociedade e dos 

profissionais com os pacientes. 

Para Vieira (2013, p. 19) assistente social deve ter conhecimento sobre as 

políticas e leis que garantem os direitos do cidadão para trabalhar, utilizando a 

instrumentalidade, sem se deixar cair no imediatismo, atento em cada história de vida, 

mas também à totalidade. 

 

2.4 O PAPEL DO CENTRO DE REFERÊNCIA 

 

O CRETEA é uma instituição voltada para o autismo, síndrome esta, pouco 

difundida pela mídia, que desperta interesse aos estudantes e profissionais de saúde, 

já que no cenário científico, só existem hipóteses não comprovadas. 

Segundo o IBGE (2006), a população brasileira possui 14,57% de portadores 

de deficiência, motivo esse que se faz necessário o aprofundamento neste cenário da 

produção científica. O objetivo principal do CRETEA é assistir os pacientes de forma 

multi e interdisciplinar e humanizada, para a criação de um espaço de aprendizagem, 

interação e desenvolvimento intelectual, favorecendo a integração, a socialização, 

ampliando a autonomia, a convivência familiar e comunitária, e direito à cidadania. 

A equipe do CRETEA é composta por um corpo multidisciplinar, fazendo com 

que as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tenham um diagnóstico 

adequado, além de prestar apoio aos familiares, que vão ser assistidos pelo Centro 

de Referência, ampliando cuidados como reabilitação, autonomia, inclusão social, 

melhora na convivência familiar e na qualidade de vida do usuário e de suas famílias 

que são assistidas pelo Centro. A equipe multidisciplinar é composta por assistentes 

sociais, psicólogos, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, médica, educador físico, 

fisioterapeuta, enfermeira, funcionários de serviços gerais como porteiros, 

recepcionista, zelador, setor de pessoal, setores administrativos. É constituído com 

um espaço amplo de dois andares, com salas climatizadas, armários, computadores, 

centrais telefônicas com telefones, internet, consultórios para atendimentos, salas 
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com brinquedos que estimulam os sentidos e sensibilidade dos usuários, dois 

banheiros em cada andar, bebedouros, cozinha, área interna para lazer, sala de 

espera com televisão, biblioteca, sala de estudos, sala dos técnicos, sala do SAME 

contendo as pastas sigilosas dos usuários dos serviços. 

O CRETEA é uma unidade de médio porte, que visa o atendimento exclusivo 

às pessoas portadoras de autismo e sua família, de forma incondicional e universal, 

oferecendo serviços gratuitos e de qualidade, como princípios que regem e norteiam 

o SUS, estabelecido na Lei Orgânica de Saúde (LOAS), de 1990, com base no artigo 

198, da Constituição Federal de 1988. A demanda de atendimento é grande, diante 

das duzentas vagas disponibilizadas pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia 

(SESAB), tendo em vista que ele atende a uma população, na sua maioria, em 

situação de vulnerabilidade social. 

O Centro de Referência Estadual para pessoas com Transtorno do Espectro 

Autista (CRETEA), surgiu com a luta de mães durante dez anos, em uma organização 

de pessoas (não pacientes), para que acontecesse o Centro, que fica localizado na 

Praça Dois de Julho, número 36, Largo do Campo Grande, em Salvador- Bahia, na 

antiga Escola de Puericultura. A casa foi uma doação da Liga Álvaro Bahia Contra a 

Mortalidade Infantil (LABCMI). 

O CRETEA é referência em autismo, apoiado com a cooperação técnica da 

Secretaria do Estado da Bahia (SESAB), com 100% de recursos da Liga, voltado para 

pessoas com deficiência em autismo, com capacidade para atender em até duzentas 

pessoas por vez. 

O aumento de casos de autismo requer uma atenção especial do poder publico, 

para garantir a dignidade da pessoa humana com políticas públicas específicas, 

criando estruturas com a capacitação dos profissionais, para que as famílias sejam 

acolhidas. 

A relevância do trabalho pode ser considerada de irrefutável 

indispensabilidade, pois contribui como material teórico aos profissionais de saúde e 

â sociedade, em relação ao diagnóstico da criança portadora de autismo e à sua 

família, que lida com frustações, medo, culpa, abandono, rejeições e olhares 

discriminatórios em público, sofrendo “bullyngs” constrangedores. 

É preciso conhecer a realidade social, psicossocial, cultural e socioeconômica 

dos portadores de TEA e de suas famílias, em sua totalidade; compreender a relação 

familiar em seu contexto de vida diária; analisar os aspectos socioemocionais e suas 
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influências na relação TEA X FAMÍLIA; identificar de que forma as questões 

socioeconômicas influenciam no tratamento dos pacientes com TEA. 

Para Minayo (2009, p. 15-23), no aspecto metodológico, a pesquisa é um 

campo da ciência que possibilita um entendimento da realidade, através da 

aproximação com o campo de estudo, que tem por finalidade investigar fatos ali 

inseridos. 

A investigação dessa realidade, parte da experiência vivenciada em campo es 

estágio, local que oferece subsídios, para que se aproxime do tema e assim dar 

continuidade à pesquisa, compreendendo a realidade humana, vivida em seu 

universo, de significado social que incluem suas crenças, valores, aspirações, 

motivos, atitudes. O ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o 

que faz e por interpretar suas ações dentro, e a partir da realidade vivida e partilhada 

com seus semelhantes. Na experiência de estágio no CRETEA, observou-se a 

realidade dessas famílias e buscou-se compreender como o diagnóstico impacta suas 

vidas. Essa compreensão ocorreu de forma direta à experiência do campo de 

observação, que é referência em pessoas com a síndrome do TEA. 
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3 O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA RELAÇÃO COM O DIAGNÓSTICO 

DE TEA 

 

O Serviço Social tem como um dos pilares da intervenção o respeito pelos 

direitos sociais e pela diversidade humana. A categoria profissional sempre lidou com 

a necessidade de dar resposta às situações de exclusão, com o objetivo de garantir o 

respeito pelos direitos humanos para as famílias, cada uma com sua dinâmica, cultura, 

situação financeira, valores, crenças. O Serviço Social se faz presente na intervenção 

respeitando a singularidade, a liberdade, a intimidade, a vida privada do sujeito, a 

autonomia, reconhecendo-lhe competências e capacidades, face aos direitos e 

deveres que são reconhecidos a todo cidadão em sociedade. (GIUSEPPE, 2013). 

O Serviço Social na área de saúde é uma atividade técnica- profissional 

exercida por assistente social, no desenvolvimento de programas de Saúde, de 

acordo com a ordem social, individual ou coletiva. Suas atividades específicas são 

desenvolvidas em equipe e essa equipe deve ver o paciente como pessoa total, o que 

envolve, além de aspectos individuais, sociais, padrões culturais, valores, estrutura 

política e econômica, em que ele está inserido. Os objetivos do Serviço Social nessa 

área envolvem: facilitar o melhor aproveitamento no tratamento médico na prevenção, 

cura e pesquisa das doenças, prestar tratamento social direto ou indireto, com a 

utilização das técnicas do Serviço Social, motivar a participação da comunidade na 

busca de solução de problemas decorrentes da carência de recursos.  

Dentre seus objetivos, promover, executar e desenvolver mudanças que 

beneficiem o acesso a melhores condições de permanência no âmbito da saúde é um 

desafio que deve ser proposto pelo profissional do Serviço Social em sua atuação na 

área. Devem estar atentos na sua especificidade e as dificuldades enfrentadas com 

as contradições que envolvem o trabalho no âmbito do Estado. A prática dos 

profissionais na instituição é feita de maneira coletiva, com entrosamento profissional 

diário, em reuniões, para que o usuário e sua família tenham um atendimento diante 

das reais necessidades, com melhor qualidade, quanto ao serviço público de saúde. 

Conforme Vasconcelos (2001, p. 26), o assistente social tem como pressuposto 

para seu trabalho na área de saúde ou em qualquer política, a democratização dos 

direitos assegurados na legislação e precisa mobilizar e prestar esclarecimentos aos 

usuários. “Portanto o profissional deve se pautar numa prática reflexiva, entre o 

usuário e o profissional, politizando as demandas sociais, [...] na busca da superação 
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da práxis cotidiana, a partir da sua análise, desvendando o que contribui para o 

fortalecimento dos envolvidos no processo, enquanto sujeitos políticos coletivos”. 

Dentre as estratégias de enfrentamento, Vasconcelos (2001, p. 14), aponta a 

articulação entre áreas de práticas e espaços de formação, os processos de 

assessoria e consultoria, visando capacitar os profissionais para uma ação 

consciente. 

Pela própria formação do Estado brasileiro e suas contradições: 

 

[...] tem papel central na reprodução da questão social, através de uma 
política econômica que privilegia uma minoria e de políticas sociais- 
forma de política pública- regressiva, no que se refere ao 
financiamento, aos benefícios e os serviços, o que historicamente não 
vem contribuindo para redução das desigualdades sociais. 
(VASCONCELOS, 2001, p. 14). 

 

De acordo com Vasconcelos (2001, p. 4), é pelo conjunto da prática dos 

assistentes sociais que a profissão é reconhecida, valorizada, respeitada, tendo sua 

autonomia nos espaços institucionais ou não. 

 

[,..] há uma desconexão, uma fratura entre a prática profissional 
realizada pelos assistentes sociais os quais, direta ou indiretamente 
tomam como referência o projeto – ético-político, e as possibilidades 
de prática contida na realidade, objeto da ação profissional, as quais 
só podem ser apreendidas a partir de uma leitura crítica da realidade, 
fruto de uma conexão sistemática – ainda não existente- entre a 
prática profissional e debate hegemônico na categoria. 
(VASCONCELOS, 2001, p. 4). 

 

Segundo os Parâmetros Para Atuação na Área de Saúde, no documento 

produzido pelo CFESS (2010), o profissional de serviço social deve ter clareza nas 

atribuições e competências, reconhecimento da profissão e pelas necessidades que 

são definidas historicamente. 

A matéria prima dos assistentes sociais encontra-se no âmbito da questão 

social em suas múltiplas manifestações e sua atuação deve ser composta por 

objetivos e finalidades que devem estar baseados no Código de Ética do Assistente 

Social (1993), na defesa intransigente dos direitos humanos, além da ampliação e 

consolidação da cidadania, tendo por fundamento um arcabouço teórico-

metodológico, técnico-operativo e ético-político.  

Na experiência junto aos profissionais na área, notou-se a necessidade do 

assistente social e do profissional de psicologia junto às famílias, que atuará como 



28 
 

suporte para esclarecimentos e apoio, para o enfrentamento do estresse e da 

ansiedade, no contexto familiar. Os profissionais multidisciplinares mantêm contato 

com as famílias, para reduzir o isolamento social e estresse, diante da sobrecarga, 

principalmente das mães, com a ausência de colaboração dos demais componentes 

familiares, que assumem a total responsabilidade. 

Também observou-se, que o pai da criança, em sua maioria é sempre ausente, 

não participa das terapias e não se conformando com essa realidade nova, sentindo-

se incapaz, por ter um filho com deficiência, e diante dos conflitos, abandona a família, 

o que leva as mães a se isolarem cada vez mais, e até a esquecerem da própria vida, 

deixando de trabalhar para ter sua independência e contribuir no sustento, não se 

enxergando e se anulando de tudo e de todos. 

Essa é a nova realidade da família, sua nova vida, em que tudo e todos vivem 

em função do membro autista, que com esse déficit de autismo e com 

comprometimento do desenvolvimento familiar, são permeados para uma nova 

adaptação familiar. O que era tão sonhado e esperado no ciclo vital normal da família 

se transforma em luto pós diagnóstico. 

No caso do CRETEA, especificamente, um Centro de Referência para Autismo 

e que foi meu campo de estágio, convivi com autistas e sua família.  Pude observar 

que a assistente social faz a articulação, entre a instituição, escolas, centros de saúde, 

comunidade, famílias, para suas intervenções. A sua participação no diagnóstico, dá-

se com o primeiro atendimento às famílias que procuram atendimento específico para 

portadores de TEA, para sua inclusão na sociedade e obter uma melhor qualidade de 

vida, que já agendado, o paciente com sua família, participa de uma entrevista 

chamada “Acolhimento à demanda espontânea”, que consiste em fazer um estudo 

social, sobre a dinâmica familiar, suas crenças, atitudes, rotinas, inclusão social e 

comportamental da criança.  

A busca do profissional do Serviço Social, para com essas famílias, é para obter 

mais elementos para traçar suas estratégias e tratar com profundidade e de forma 

crítica, determinada situação ou expressão da questão social. As desigualdades que 

são originadas do capitalismo necessitam de uma intervenção profissional, para 

conscientizar essas famílias sobre as políticas púbicas e os direitos sociais.     

É dever do assistente social, orientar e construir conhecimento junto a essa 

família, conforme pautado no Código de Ética. Suas atividades referem-se em favor 

da justiça social e da equidade, buscando assegurar universalidade de acesso aos 
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bens e serviços, como princípios fundamentais, sem discriminar. Após esse estudo, 

ela direciona esses novos pacientes com o parecer social aos psicólogos para o teste 

do ABC, em que define e diagnostica o autismo a seu grau pertencente. Suas 

informações são sigilosas e direcionadas para o Serviço de Arquivo Médico e 

Estatístico (SAME), para abertura e arquivamento de informações de uso interno, em 

forma de prontuário. 

O Serviço Social faz parte de um trabalho em coletivo com os profissionais da 

instituição, em que buscam contribuir com a educação inclusiva social e 

reconhecimento de cidadania, que explicitado no Código de Ética do profissional do 

Serviço Social, diz: defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e 

autoritarismo; posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure a 

universalidade de acesso aos bens e serviços relativos. Aos programas e políticas 

sociais, bem como sua gestão democrática; compromisso com a qualidade dos 

serviços prestados à população e com o aprimoramento profissional. (CFESS, 1993). 

As profissionais prestam serviços de orientação, planejamento, organização, 

realizam pesquisas e investigações científicas, elaboram pareceres sociais, laudos, 

projetos e relatórios, analisam as condições de vida socioeconômica da população 

autista, coordena e elabora plano, para viabilizar os direitos da criança e seu acesso 

às políticas públicas sociais. Elas observam, que o autismo afeta a vida da família 

desde o emocional, social a econômica e para isso, essa família também tem 

assistência psicológica e terapêutica, diante da sua importância, como base 

fundamental no desenvolvimento das crianças, desfazendo suas dúvidas sobre a 

síndrome e mostrando os aspectos positivos, de modo que as crianças convivam com 

a comunidade mais receptiva às diferenças. 

O trabalho é feito em conjunto com a equipe técnica e tem a necessidade da 

compreensão para com os pais, e para isso as assistentes sociais, mostra que 

compreende a situação e suas dificuldades, o que facilita com a confiança no processo 

terapêutico. Outras atividades da assistente social foram exercidas e previstas 

coletivamente como: Grupo de comunicação alternativa com o sistema Picture 

Exchange Communication System (PECs) um sistema de comunicação 

frequentemente utilizado em indivíduos com autismo e/ou pouca fala, para promover 

o desenvolvimento da comunicação, com uso de fichas como uma moeda de troca. 

Esse sistema multi e interdisciplinar é trabalhado com a fonoaudióloga, com o objetivo 

de facilitar e estimular a comunicação do autista com a família e a sociedade.    
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O tratamento deve ser acompanhado por este profissional com estímulos 

voltados para brincadeiras e jogos; o toque em uma maçã, por exemplo, para perceber 

e conhecer seu formato e cheiro, uma terapia ocupacional e comportamental é 

relevante para que o cérebro passe a perceber os estímulos sensoriais, podendo 

evitar o comportamento repetitivo. 

Segundo Perera et al. (2014, p. 362), para a comunicação verbal ser 

desenvolvida, frequentar a escola regular é uma ótima opção. Mas, se a pessoa 

autista for agressiva e a deficiência intelectual grave, a escola especial pode ser a 

mais indicada, respeitando a individualidade de cada uma delas. Nenhuma instituição 

de ensino, seja ela pública ou privada, pode recusar a matrícula.  

O Grupo de Família, que na sua maioria, a composição familiar é composta 

pela mãe, visa objetivar, uma tarde dedicada á elas, como terapia, longe de seu 

domicílio, em que se inclui lazer, conhecimentos, atendimento profissional terapêutico, 

troca de experiências entre elas, diante do seu estresse cotidiano ao mesmo tempo 

em que seu filho está em outro grupo fazendo também a sua terapia. A mãe desfruta 

do serviço de apoio especializado para a família, com terapeutas, psicólogos e 

assistentes sociais; a realização de visitas domiciliares periódicas que se faz 

necessária, com o objetivo de ver a realidade da criança e da sua família no seu 

convívio familiar e social, cultural e econômico. Participei desse grupo e alguns outros 

projetos também, juntamente com a assistente social e a psicóloga, em que pude 

observar a realidade de cada família.  

Outras atividades têm a participação das assistentes sociais coletivamente com 

os profissionais como: espaço de convivência e estimulação de linguagem; resgate 

do feminismo (grupo de mães), em que elas passam a valorizar mais a sua existência 

como ser humano; grupo de observação; mobilização do paciente e da família para 

que participe de forma mais ativa do seu tratamento; relatórios sociais, quando 

necessário; orientação ao paciente e familiar para encaminhamento e atendimento 

externo, quando necessário; agilidade nas consultas de exames com especialidades 

em outras unidades de saúde; trabalho educativo; realiza entrevistas com as 

genitoras; contato com equipe multidisciplinar para discussão de caso e o evoluir; 

orientação quanto aos direitos previdenciários e assistenciais; grupo de adolescentes. 

Segundo os Parâmetros para a atuação dos Assistentes Sociais na Política de 

Saúde, a inserção da profissão no âmbito da saúde é mediada pelo reconhecimento 

da profissão e pelas necessidades que são definidas historicamente, entretanto, 
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quando esse profissional está inserido numa instituição estatal, tende a contar com 

fenômenos históricos produzidos em cada período histórico. 

A atuação do Serviço Social ocorre de forma positiva, porém, a sua 

independência fica limitada, submetida às regras da instituição, sendo que tal fato 

reflete nas condições de trabalho do assistente social, que fica impossibilitado de 

realizar atividades, não explorando nas ações, as possibilidades da área da saúde.  

Para Iamamoto (2012, p. 1-37), a relativa autonomia da assistente social na 

instituição, em relação direta e singular com o usuário, abre algumas possibilidades 

de redefinir os rumos da ação profissional, requer maturidade do profissional para 

articular a política social, priorizando e viabilizando direitos e garantias sociais, 

reiterando o processo de transformação da condição de vida dos usuários. 

 

3.1 SITUANDO A PROFISSÃO NA HISTÓRIA  
 

De acordo com Castro (2000, p. 103), o Serviço Social surgiu no Brasil nos 

meados do séc. XX, sob forte influencia dos ideais da Igreja Católica, voltado para o 

assistencialismo, no processo de ajudar aos menos favorecidos, como parte dos 

mecanismos capitalistas, para a reprodução social dos trabalhadores, incorporado, na 

conjuntura social, econômica e política do Brasil da época.  

Em 1932, novas ideias europeias foram trazidas por Adèle de Loneux, acerca 

do Serviço Social, realizando conferências e ao voltar para Bélgica, levou duas 

brasileiras Maria Kiel e Albertina Ramos que tiveram formação europeia. Ao retornar 

ao Brasil estas fundaram a Escola de Serviço Social de São Paulo e também foi criado 

o Centro de Estudos da Ação Social (CEAS), em 1936. Com o crescimento de grandes 

centros urbanos foi consolidando o Capitalismo com a construção de fábricas, levando 

a um grande êxodo rural no país, superlotando as cidades, aumentando assim as 

expressões da questão social. 

Cabia, então, ao governo brasileiro, a responsabilidade de regular os excessos 

e promover uma vida digna à população, mas, segundo Vieira (2010), este se uniu 

aos burgueses e à Igreja Católica para calar o povo, criando consensos, diante da 

crise que se instalava na população pobre diante das greves que explodiam. A Igreja 

via seus valores ameaçados, com a criação de sindicatos, instituições assistenciais 

apoiadas pela Igreja e financiadas pelos burgueses. 
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Em 1932, as cônegas de Santo Agostinho criaram um curso para a formação 

social das moças para que atendessem os necessitados, que trabalhavam para as 

famílias dessas mesmas moças, que eram abastadas e lidavam com o trabalhador da 

própria empresa, com a missão de adaptar o homem ao meio em que vivia e o meio 

ao homem. Elas não tinham consciência crítica do seu trabalho e sua intervenção na 

sociedade, iludindo-se, com a ideia da caridade e amor ao próximo como orientava a 

Igreja. 

De acordo com Vieira (2010), em 1935, com a Lei nº 2.497, Getúlio Vargas, que 

era o presidente da época, criou benefícios para os trabalhadores, ampliando os 

horizontes para estes profissionais. O Estado solicitou um curso intensivo de formação 

de assistentes sociais para atuarem em instituições estatais, regulamentando o 

mercado de trabalhado e supostamente amenizando a exploração da força de 

trabalho: O Centro de Estudos de Ação Social (CEAS) incentivava a formação técnica, 

com adaptações na transformação em profissão legitimada, dentro da divisão sócio 

técnica do trabalho, adotando novas orientações. 

Em 1937, no Rio de Janeiro, criou-se a Escola Técnica de Serviço Social, 

juntamente com o CEAS e o Departamento de Serviço Social do Estado de São Paulo, 

em 1939, organizaram centros familiares e em 1940, para melhor orientar os 

trabalhadores sociais da época, realizou-se um curso de preparação social. 

Em 1942, foi criada a Legião Brasileira de Assistência (LBA), que consistiam a 

assistência social sob a responsabilidade da primeira dama do Estado, Sra. Darcy 

Vargas. Com a criação da Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social 

(ABESS), em 1946, com o objetivo de alterar o modo assistencialista de atuação foi 

implantado políticas públicas de “bem-estar” para população considerada excluída. 

Em 1947, aconteceu o I Congresso Brasileiro de Serviço Social em São Paulo, 

que segundo Vieira (2013b, p. 113) tornou-se: “[...] atividade destinada a estabelecer, 

por processos científicos e técnicos, o bem-estar social da pessoa humana, 

individualmente ou em grupo, e constitui o recurso indispensável á solução cristã e 

verdadeira dos problemas sociais.” 

A evolução do Serviço Social para Vieira (2010), deu-se com o II Congresso 

Pan Americano de Serviço Social no Rio de Janeiro, em 1949, onde se expressaram 

os ideais americanos e franceses que enfocavam a família do trabalhador, com 

assistência médico-hospitalar, medicamentos, alimentos, encaminhamentos a obras 

sociais. 
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O documento de Araxá, em março de 1967, foi um grande marco da ruptura 

com as práticas assistencialistas, a que estava preso o Serviço Social, para que a 

categoria profissional chegasse ao consenso quanto à maneira de condução na sua 

atuação e havia a necessidade de uma renovação de pressupostos teóricos- 

metodológicos, no seu processo de formação. 

Segundo Vieira (2010, diante do pressuposto que o homem é um ser social, 

que valora e que a ética social permeia a ética profissional, a importância do 

comportamento ético-político do assistente social no exercício da profissão, revela a 

importância para as possibilidades de atuação e estratégias para o enfrentamento das 

forças sociais. A profissão do Serviço Social com sua atuação crítica e competência 

teórica desmistifica o cotidiano, reiterados pela sociedade capitalista, buscando a 

justiça social e democracia para toda a sociedade. 

Iamamoto (2012, p. 64-68), afirma que o Serviço Social é um trabalho 

especializado, expresso sob formas de serviços, e que tem produtos: interfere na 

reprodução material de força de trabalho e no processo de reprodução sociopolítica e 

ideo-política dos indivíduos sociais. O profissional do Serviço Social é neste sentido, 

um intelectual que contribui, junto com inúmeros outros protagonistas, na criação de 

consensos na sociedade, em torno das classes fundamentais, sejam dominantes ou 

subalternas, contribuindo no reforço da hegemonia vigente ou criação de uma contra 

hegemonia, no cenário da vida social.  

A matéria prima dos assistentes sociais encontra-se no âmbito da questão 

social em suas múltiplas manifestações, sua atuação deve ser composta por objetivos 

e finalidades. Ele deve apropriar-se em seus instrumentos de trabalho, buscando 

formas de romper com o conservadorismo que permeia a profissão, visando, assim, 

uma prática profissional, tendo por fundamentos um arcabouço teórico-metodológico, 

técnico-operativo e ético-político. Tem como objetivo, dar respostas às necessidades 

de exclusão das famílias, garantindo o respeito pelos direitos humanos e sua base de 

intervenção diante dos princípios a seguir, incluem os direitos sociais e diversidade, 

compreendendo seus comportamentos, respeitando-os dentro dos valores 

humanistas, que defendem a participação social e cívica, promovendo a igualdade de 

direitos, respeito e inclusão social. 
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3.2 PARTICIPAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO DIAGNÓSTICO DE AUTISMO  

 

Historicamente, a família sempre esteve inserida na área de atuação do Serviço 

Social. Cada família com seus devidos integrantes, cada um deles é visto de maneira 

individualizada e coletivizada, e para o assistente social, a busca de metodologias 

para trabalhar com essas famílias torna-se um grande desafio, diante das 

transformações ocorridas com o diagnóstico do autismo.  

A finalidade do trabalho do assistente social com a família é voltada para a 

assistência, a educação e pesquisa, com ações de orientação e socialização de 

informações, que visam provocar mudanças diante da busca de acesso aos direitos, 

cada vez maior como cidadãos e sujeitos de direitos. Para isso, o assistente social 

deve apropriar-se do referencial teórico, metodológico que permite fazer uma leitura 

da realidade de cada família, numa perspectiva de totalidade, na construção de 

mediações teórico-práticas, apesar dos limites dados à atuação no âmbito estatal.  

Conforme Nietsche (2011, p. 10), a ação profissional dos assistentes sociais 

deve efetivar-se através de programas de intervenção, ao contribuir para a 

socialização, e a consolidação dos direitos dos indivíduos e de sua família. É 

competência de o assistente social observar e entender as mudanças societárias e 

lutar pela conquista de uma sociedade mais democrática, com cidadania e justiça 

social. 

Segundo Amorim e Lúcio (2017, p. 10), profissionais do Serviço Social devem 

intervir, de modo que busquem e conquistem, através da socialização de informações, 

inserção dos autistas em programas e serviços, e da conscientização de seus direitos. 

Os autores citam os benefícios assistidos pela lei da deficiência, em que usuários com 

autismo e que não possam assumir sua autonomia, devido às suas especificidades, 

como direitos adquiridos a partir da Constituição Federal de 1988. Infelizmente, nem 

todos têm o privilégio de acesso aos direitos sociais por falta de conhecimento. 

Segundo Maia et al. (2016, p. 55), o assistente social precisa estar atento aos 

movimentos da sociedade para efetivar programas de intervenção, através da 

elaboração e implementação dos mesmos, contribuindo para a realização e efetivação 

dos direitos do indivíduo, bem como o de suas famílias e seus recursos.  

Quando as famílias descobrem a confirmação do autismo, são acompanhadas 

por médicos, terapeutas, psicólogos e o assistente social, que atua no sentido de 

informar quanto aos benefícios, instituição, associação disponível na comunidade, 
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terapias, para assim compreender a família como um grupo, mantendo a privacidade 

dos seus problemas e decisões, entendendo o impacto do diagnóstico em sua vida. É 

um momento muito traumático, com uma mistura de choque, medo e depressão.  

O Serviço Social surgiu para dar respostas às situações de exclusão, 

vulnerabilidade e fragilidade social, tendo como objetivo, garantir o respeito pelos 

direitos humanos com princípios a seguir, diante da situação de fragilidade emocional 

e social de cada uma dessas famílias, com suas dinâmicas, crenças, valores, regras 

e prioridades. “O profissional sabe respeitar e usar na sua intervenção os princípios 

de singularidade, de liberdade e autodeterminação de cada cidadão a respeito da 

intimidade e à vida privada do sujeito, a autonomia da pessoa reconhecendo-lhe 

competências e capacidades e de interdependência face aos direitos e deveres que 

são reconhecidos a todo o cidadão em sociedade.” (GIUSEPPE, 2013). 

Sendo o Transtorno do Espectro Autista-TEA, uma síndrome comportamental, 

que compromete o desenvolvimento motor e psiconeurológico da criança, e que nos 

dias atual considerada uma síndrome sem cura relacionada a fatores genéticos, 

neurológicos e sociais da criança, faz-se essencial que essa descoberta seja feita o 

mais cedo possível quando manifestada, para obtenção do diagnóstico e tratamento, 

não só do paciente para que reduza os sintomas do TEA e ajude no seu 

desenvolvimento, como o da família para orientar na sua atuação e adaptação à nova 

realidade. 

Conforme Costa (2015, p. 56-71), que analisa o impacto do Transtorno do 

Espectro Autista, é fundamental que o assistente social atue como agente de 

mudança, não só das sociedades, mas também na vida da comunidade, indivíduos e 

famílias, para a construção de valores, teorias e práticas, pelo respeito aos princípios 

humanos e dignidade humana e da justiça social, e pela ampliação de valores 

inerentes à profissão, protegendo os direitos e promoção dos interesses das crianças 

e suas famílias. 

Normalmente, na família, a mãe, por estar diretamente ligada à criança, 

identifica que algo está ocorrendo de anormal com o desenvolvimento da mesma. Ela 

começa a compará-la com outras crianças e percebe a diferença das atitudes do seu 

filho que não age como as demais. Ela sente que há a necessidade da procura de 

ajuda profissional, por não saber como lidar com a situação. As alterações do autismo 

são das mais variadas, a depender do grau e cada portador tem a sua particularidade, 



36 
 

quanto ao que dificulta a sua comunicação verbal e não verbal e na interação social, 

causando restrição aos seus interesses. 

O diagnóstico traz impactos para a família, diante da necessidade de 

readaptação de papéis, com mudanças de rotina da vida social, cultural, financeira e 

o desafio difícil das próprias relações conflituosas familiares, que afloram sentimentos 

de negação, estresse conjugal, sentimento de culpa, estresse agudo, depressão, que 

influenciam na redução da interação social. O acompanhamento deve ser estendido 

às famílias orientadas por especialistas, sendo apoiadas por um psicólogo, devido ao 

estresse e ansiedade. Muitas mães precisam fazer uso de medicamentos para 

combater o estresse e a ansiedade. Faz parte da missão do assistente social garantir 

a proteção dos direitos da criança e promoção do bem-estar e cidadania da infância e 

da família. (GIUSEPPE, 2013).  

Conforme Mateus (2015, p. 31), o assistente social acredita na potencialidade 

dessas crianças, e, portanto sua ação vai em defesa de seus direitos, numa 

perspectiva inclusiva. 

Deve-se considerar essencial a importância do acompanhamento, da ajuda 

multiprofissional nesse processo, para o planejamento de preparação, desde o 

diagnóstico e o prosseguimento, dando o suporte das necessidades que a família 

precisa, para que se estabeleça a melhor estratégia de enfrentamento. Muitas mães 

procuram ajuda de outros profissionais, na esperança da discordância de diagnóstico, 

em um momento de desespero, porquanto compromete sua renda familiar com 

terapias e remédios quando necessário, sem terem as devidas condições para arcar 

com tantas despesas extras. O estresse maior concentra em mães com idade mais 

avançada, pelo filho autista hiperativo e incapaz de comunicar-se ou cuidar de si 

próprio. Algumas ainda procuram a disponibilidade de recursos comunitários e sociais 

para o enfrentamento, quando tem compreensão da síndrome. Para melhor 

compreender essas relações de profissionais de saúde com essas famílias diante do 

impacto do diagnóstico, questiona-se então: Qual o impacto na vida dessas mães ao 

receber o diagnóstico de autismo? Como os profissionais fazem a revelação do 

diagnóstico? O que muda na vida atual dessa família com membro autista? 

Segundo Prado (2004, p. 85-98), o impacto é grande diante da descoberta do 

diagnóstico e aceitação do fato, de acordo com a história de cada família, com suas 

crenças, preconceitos e valores. Essa dinâmica familiar e interação são 

compreendidas como forma de funcionamento da família com o mundo interno e 
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externo, exigindo readaptação ao seu estilo de vida, de acordo com a síndrome autista 

e cujas limitações físicas e mentais são permanentes. Surgem rupturas com o convívio 

social, afetando na saúde emocional da família que se une, ao identificar a disfunção 

e passa a organizar-se para cuidar da criança autista, como diz Sproviere e 

Assumpção Junior (2001, p. 236) 

 

[...] A família enfrenta os efeitos de um de seus membros serem 
permanentemente sintomático, com deficiências que progridem 
gradativamente. Os períodos de alívio das exigências ligadas à 
doença são mínimos, o que contribui para a família se disfuncionar. 

 

Para Fávero e Santos (2005, p. 367), segundo estudos, apontam a relação 

entre o autismo infantil e o estresse familiar, como: “[...] As preocupações com a 

gravidade dos sintomas e com a agressividade do filho fazem do estresse da família 

com criança autista ser maior quando comparado com famílias com crianças 

portadoras de outras enfermidades, tais como, a Síndrome de Down.” 

Conforme Silva-Guzman et al. (2002, p. 63-68), são comuns as emoções como 

medo e o constrangimento de pais autistas diante das limitações de informações, 

experiências e a compreensão sobre o TEA, que pode acarretar a ruptura entre seus 

membros.  

Para Fávero e Santos (2005, p. 359-369), os pais vivem um processo de luto 

pela perda do filho ideal, ao perceber as reais capacidades e potencialidades da sua 

criança com mobilizações de aspectos financeiros referentes à qualidade de vida 

física, psíquica e social dos seus membros. 

Conforme Fávero e Santos (2005, p. 359-369), só a partir de 1992, que um 

maior número de artigos foi publicado, demonstrando um maior envolvimento com a 

questão familiar, principalmente aos pais das crianças autistas. A construção de 

estratégias é fundamental para o abrandamento de sintonia dos filhos e redução 

emocional dos pais. Para eles, uma revisão na literatura contribuiu para uma melhor 

compreensão da situação atual das famílias que têm uma criança com Transtorno do 

Espectro Autista e que com o suporte teórico e empírico, podem abrir novos rumos 

para os desafios colocados. 

De acordo com Marques e Dixe (2010, p. 66-70), o autismo envolve limitações 

nas relações sociais e os pais procuram melhores alternativas para seus filhos, com 

grande preocupação diante das suas necessidades e vivem em um constante desafio 
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com esses distúrbios. É necessário investigar a realidade dessas famílias e as 

possíveis implicações, para que tenham um bem-estar psicológico, familiar e pessoal 

diante da incapacidade do filho. Esse processo pode ser longo e penoso para essa 

adequação e para isso é preciso compreender que o autismo implica mudanças 

familiares. É necessária também uma maior investigação nas ligações entre as 

necessidades específicas dos pais de autistas e suas implicações psicológicas, 

familiares e sociais. 

De acordo com Schmidt, Dell’aglio e Bosa (2007, p. 183-194), as dificuldades 

inerentes aos cuidados contínuos aos indivíduos com autismo têm demonstrado alto 

nível de estresse parental, principalmente as mães que ficam sobrecarregadas de 

tarefas com excesso de responsabilidade, mostrando que são necessárias 

intervenções ampliadas para toda a família, para redução de estresse familiar, 

ansiedade e depressão. Os autores relatam também a dificuldade de acesso a 

serviços de saúde qualificados (preços altos, pouca disponibilidade de profissionais 

nas urgências). 

Como citado por Zanatta et al. (2014, p. 271-282), os pais, a princípio negam-

se a acreditar no diagnóstico do filho, por entenderem que a síndrome tirou do filho a 

possibilidade de viver e desenvolver-se normalmente, como qualquer criança da sua 

idade eles sofrem por ver que ela sempre vai ser dependente deles e não vai ganhar 

autonomia e sua independência no mundo. Diante dessa realidade inesperada, aflora 

de imediato o sofrimento, depressão, confusão, medo, frustração. Os pais, então, 

vivem em isolamento social, tentando poupar os filhos de olhares curiosos por parte 

de outras pessoas. Elas sofrem por não receber respostas de carinho e afetividade de 

volta, causando-lhes frustração e sentimentos de dor e impotência (ZANATTA et al., 

2014, p. 271-282). 

Pereira (2011, p. 51-59), analisa o tratamento do autismo no âmbito familiar 

com a participação, o amor e dedicação da família, que é de extrema importância para 

o tratamento dessas crianças, sejam nas instituições ou em casa, pelos pais driblando 

a falta de recursos financeiros para outras alternativas de tratamentos caros. 

Sacrifícios são revistos diante do impacto do diagnóstico, diante das novas rotinas e 

a desesperança do não ouvir nunca “será chamada de mãe”. O ambiente familiar e a 

rotina com afetividade são primordiais, a família é acompanhada por profissionais e 

diretamente capacitada no envolvimento do tratamento desde a suspeita, ao 
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diagnóstico e a utilização dos métodos, para que seja estimulada a independência das 

crianças, como modo de inseri-la na sociedade. 

Pereira (2011, p. 51-59), considera que os pais devem ficar atentos ao 

desenvolvimento dos filhos em suas devidas faixas etárias, comparando-as com 

outras crianças da mesma idade, verificando seus gestos, fala, atitudes, deficiências, 

etc, que não estejam de acordo e leva-las ao médico para avaliação. Após o 

diagnóstico os pais enfrentam problemas de ordem emocional e física, diante das 

comparações. É importante o acompanhamento dos pais e dos familiares para 

incentivar e acompanhar e comemorar cada conquista. A rotina deve ser bem 

estruturada, para que a criança aceite novos conhecimentos. Pior que a inexistência 

da cura é permitir o isolamento da criança na sociedade, incapaz de se comunicar, de 

compreender e ser compreendida, portanto, a inclusão deve começar em casa, no 

seio familiar e deixar de lado o preconceito e apatia da deficiência e sair em busca 

dos direitos de cidadania para seus filhos, que siga seu acompanhamento na evolução 

clínica, torna-las crianças autônomas e adultas independentes. 

Conforme Machado (2014, p. 17-21), a participação da sociedade e suas 

políticas públicas no planejamento da cidade para pessoas com autismo não é 

debatida. Ela cita como objeto de estudo o cotidiano das famílias de pessoas com 

autismo e os impactos do cotidiano e da cidade com suas formas de organização 

participativa para criar e consolidar as políticas públicas de que necessitam. 
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4 O CENTRO DE REFERÊNCIA E A RELAÇÃO COM AS MÃES 

 

Uma vez por mês, o Centro proporciona às mães uma assembleia, para que 

elas se expressem livremente a respeito da evolução em casa do tratamento, se algo 

desagrada, o que não concordam. Tudo é feito coletivamente, com todos os 

profissionais, em exercício na instituição e gestora, para conhecimento da vivência de 

mãe de autista como etapa inicial, que é o aproximar-se dos sujeitos. Elas dialogam e 

relatam sobre o fenômeno e suas necessidades, em ambiente propício.    

No momento do Acolhimento, elas são orientadas sobre a importância dessa 

assembleia, para que a inclusão se faça efetiva, para o desenvolvimento do potencial 

de seu filho, para que sejam respeitados como cidadãos de direitos, e do suporte 

profissional para elas com atendimento gratuito, integral e de qualidade. 

Algumas mães relataram o pouco avanço na linguagem, após o ingresso de 

suas crianças na instituição, buscando para o filho o desenvolvimento da 

sociabilização, a comunicação e até as pequenas tarefas. Na convivência com outras 

mães e profissionais, elas se descobrem com lições, que são referenciais para elas 

mesmas. São mães que se perderam na sua história, para viver a própria história do 

filho, apegadas a alguma religião, com paciência, esperando sempre que o momento 

de crise passe. Elas precisam desse espaço para uma escuta, trocar experiências, 

para amenizar suas angústias do dia a dia, e passam a se compreenderem como 

mães de autistas, com capacidade de lutar, para favorecerem o bem-estar de seu 

filho. Fortalece uma dimensão coletiva em relação ao TEA. 

O acolhimento é feito inicialmente pela assistente social que implica no 

compartilhamento de saberes, angústia, que tomam para si a responsabilidade de 

“abrigar” em suas demandas. É a maneira de operar a sua processualidade de 

trabalho em saúde, ouvindo os pedidos da família e dando respostas adequadas. 

Presta o atendimento com resolutividade e responsabilidade, orientando o paciente e 

sua família em serviços com articulações teóricas e práticas, para garantir a eficácia 

dos encaminhamentos. O acolhimento é um processo para ser desenvolvido antes, 

durante e depois do atendimento, coletivamente, para proporcionar resultados 

positivos em relação à saúde dos autistas e da sua família. 

A participação das mães é assídua e de grande importância para o tratamento. 

Elas frequentam o Centro nos dias determinados, fazendo parte dos seus devidos 

grupos, com grande esperança que o Centro vai melhorar a realidade da sua família. 
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São mães que abdicam das suas vidas, aprendendo com seus filhos a transformação 

da sua pessoa, aprendendo a ser mais paciente. Notou-se que as mães com idade 

mais avançada, são as que têm um maior nível de estresse, não têm tanta paciência, 

perante a hiperatividade e a incapacidade do filho de comunicar-se, ou cuidar de si 

próprio. São pessoas resignadas com sua missão em lutar para a independência deles 

em meio à multidão. Compreendem a necessidade da luta para fazê-los felizes e com 

qualidade de vida e elas buscam por isso no Centro. Buscam possibilidades de 

tratamentos, tornando-se incansáveis para sua rotina de acompanhamento médico. 

Sabem que irão enfrentar muitas batalhas no decorrer da vida nas escolas, 

consultórios médicos e com a intolerância das pessoas. Mesmo assim, elas encaram 

a vida e os desafios impostos, para adaptarem-se. 

As mães têm o comprometimento com a instituição em não abandonar o 

tratamento feito com os profissionais, por quem são recebidos com atenção. Elas se 

empenham no processo de reabilitação para a independência dos filhos, por cada 

progresso e ao mesmo tempo, sentem-se acolhidas e confiantes ao abordarem suas 

questões e conflitos, entrando em contato consigo mesma e com os outros. 

Todas as participações em grupo contém uma lista de presença fortalecendo o 

compromisso com a instituição, elas assinam e não podem ter mais de três ausências 

sem justificativa, para não perderem o direito à assistência na instituição, nem dela 

nem do filho, pois existe uma grande demanda na fila de espera, querendo ingressar 

na instituição, que só disponibiliza duzentas vagas, com as mesmas necessidades 

para tratamento de autismo, que essa mãe teve, e por isso exige o total 

comprometimento da parte delas. Vale aqui ressaltar, que existe à exceção de 

algumas que iniciam o atendimento e posterior tratamento, apenas para ter direito aos 

benefícios diante da situação de vulnerabilidade em que se encontram, e quando o 

consegue, deixam de frequentar o Centro, o que as leva a perder esse acesso ao 

tratamento e de imediato, essa vaga é remanejada para o próximo paciente que está 

aguardando na longa fila de espera. 

No grupo terapêutico de mães, elas normalmente se queixam da dificuldade 

em lidar com o diagnóstico, o acesso precário da saúde, falta de apoio familiar, 

situação financeira, o futuro das crianças, no caso, quem irá cuidar dele na sua falta 

em caso de morte, motivo esse que aumenta o nível de estresse. Citam a dificuldade 

em ir ao cinema, a festas, restaurantes e a repercussão negativa devido ao 

comportamento do filho, devido à mudança de rotina e que elas acabam se isolando 
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da vida social. Esse encontro grupal de mães é do mesmo horário em que seus filhos 

participam de atividades com outros grupos. Faz parte do acompanhamento do 

profissional para dialogar sobre as dúvidas, possibilidades e expectativas da família 

com o tratamento. 

As mães reproduzem em casa o tratamento com toda a orientação profissional 

para o fortalecimento e agilidade da aquisição das habilidades do filho. Elas formaram 

até um grupo no whatsApp para troca de informações e experiências fortalecendo um 

vínculo entre elas, sempre apoiando uma à outra. Elas sempre fazem carinho e 

brincam uma com o filho da outra, sempre dispostas a ajudar em qualquer situação. 

Notou-se o vínculo entre elas no aniversário de uma mãe, que recebeu um bolo de 

presente, com direito a refrigerante e parabéns. Percebemos, eu e a assistente social, 

a interação entre elas, com muita amizade e consideração. Achei muito especial o 

comportamento delas. Isso foi de grande importância para nós todos do Centro, em 

ver que existe, apesar da síndrome, uma grande solidariedade entre elas do grupo. 

 

4.1 PERFIL DAS MÃES ATENDIDAS NO CRETEA 

 

Percebeu-se, durante o estágio que a população usuária dos serviços 

prestados pela instituição em sua maioria, pertence à classe de baixo poder aquisitivo, 

em situação financeira de vulnerabilidade, vítima da desigualdade social, muitas 

sobrevivem do Benefício de Prestação Continuada (BPC), por questão mais de 

sobrevivência, diante da real necessidade. 

As mães são em sua maioria, na faixa de idade de 20 a 45 anos, excetuando 

algumas com idade mais avançada e que são as mais estressadas, por ter mais idade 

e já não ter muita paciência, com a mudança de rotina e dinâmica familiar, pelo 

acúmulo de responsabilidades sem o parceiro ou a família que, muitas vezes, a 

abandona, fragilizada à procura de um novo tratamento para melhorar a qualidade de 

vida do filho. Nota-se em algumas o semblante de tristeza pela decepção de ter um 

filho com a síndrome, do isolamento familiar sem esperança de um futuro 

independente do filho e ao mesmo tempo, a preocupação de como será a vida do filho 

se por acaso ela venha a falecer. 

A paciência, ao lidar com a própria síndrome a deixam estressadas e ansiosas, 

necessitando de ajuda do profissional de psicologia. No impacto socioeconômico são 

moradoras de bairros periféricos sem saneamento básico e estrutura digna de 
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moradia, sem acesso ao posto de saúde, sem escolas perto da residência, sem 

iluminação pública suficiente, sem escolas, sem acesso ao transporte público na sua 

rua, sem asfalto dificultando a mobilidade com seu filho, sem moradia digna e 

adequada, com total falta de conforto, são de baixa escolaridade que em sua maioria 

não terminou o primeiro grau, pois muitas nem tem o nível secundário, com 

negligências sociais e sem condições dignas de vida e trabalho, não frequentam 

ambientes que não sejam propícios ao filho autista evitando passar alguma situação 

que venha trazer algum desconforto, não frequentam locais culturais, e assim elas 

adaptam-se a convivência com as famílias existentes no CRETEA, para assim 

sentirem-se mais seguras e à vontade.        

São mães em sua maioria abandonadas pelo cônjuge e devido ao abandono, 

ficam sobrecarregadas, pelo excesso de trabalho cotidiano com um filho com a 

síndrome, acarretando como consequência o estresse, o medo, as angústias, são 

mães que não trabalham para contribuir em casa com as despesas e por 

consequência, afeta a parte financeira, o que afeta ainda mais o seu estado emocional 

e vivem para dedicar-se somente ao seu filho. São em sua maioria mães da raça 

negra que além de sofrerem com a síndrome, sofrem também com a discriminação 

racial na sociedade. 

Durante a minha permanência, foi-me confidenciado, por algumas mães, 

alguns situações familiares, desde que seus filhos foram diagnosticados com autismo. 

As relações familiares foram alteradas extremamente, levando-as ao isolamento. 

Algumas tomadas de terror, mágoa e ressentimento pelo companheiro, pelo 

abandono, ao ponto da situação refletir no outro filho, que por sua vez, precisa também 

do suporte profissional. Outras, em não pensar em ter outro relacionamento, de 

construir outra família, para não acontecer outra decepção conjugal.  

Durante período de estágio, notou-se o perfil de algumas mães, usuárias dos 

serviços do CRETEA como: 
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Quadro 1 – Perfil das mães atendidas no CRETEA 

 

Mãe Composição 

Familiar 

Número 

de filhos 

Faixa 

etária 

filhos 

Faixa 

etária 

mãe 

Escolaridade 

mãe 

Estado 

civil 

Raça 

A Mãe, pai, 

filhos 

2 10-14 30 2º grau Casada Branca 

B  Mãe, filho 1 14 36 1º grau Solteira Negra 

C Mãe, avó, 

avô, filhos 

2 12-14 32 1º grau Solteira Negra 

D Mãe, filhos 2 10-12 31 1º grau Solteira Branca 

E Mãe, filho 1 12 29 1º grau Solteira Branca 

F Mãe, filhos  2 8-10 29 1º grau Solteira Negra 

G Mãe, filho 1 12 31 Fundamental Solteira Negra 

H Mãe, filho 1 11 28 1º grau Solteira Negra 

I Mãe, filho 1 13 36 3º grau Solteira Negra 

J Mãe, filho 1 10 36 Fundamental Solteira Negra 

K Mãe, avó, 

filho 

1 12 32 Fundamental Solteira Negra 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

   

As informações supracitadas vêm confirmar os elementos abordados com 

relação ao perfil das mães relativamente jovens. 

 

4.2 A DIMENSÃO DO CUIDADO: AS MÃES EM SEU COTIDIANO  

 

No início, quando se tem o desejo de ter um filho ou quando ocorre uma 

gravidez inesperada na vida do casal, muitas mudanças são envolvidas, tanto 

emocionais como psicológicas, fazendo parte do ciclo natural da vida, constituídos 

desde o nascimento, até a morte. Na construção de algumas famílias, a chegada de 

uma criança gera uma grande expectativa sobre a saúde do novo membro. Quando 

essa criança nasce com alguma deficiência, há impactos a serem vencidos entre os 

integrantes da família, que até então não estavam preparados, precisam modificar 

seus papéis, para adaptarem-se às mudanças e expectativas quanto ao futuro diante 

da nova realidade posta. 
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Para Mateus (2015, p. 34), uma criança autista obriga a família a adaptar-se a 

uma nova realidade que não tem causa e nem cura definida, maiores são as 

angústias, os medos, um sofrimento que até abala a relação conjugal. 

Conforme Marques e Dixe (2010, p. 66-70), diante das necessidades 

inventariadas dos pais para cuidarem do filho (a) autista, as cinco mais sentidas foram: 

a falta de informação sobre os serviços (médicos e de segurança social) de que o filho 

(a) possa a vir beneficiar-se; a família atribui às dificuldades sentidas no cotidiano 

sobre a necessidade de informações, sobre os serviços futuros para que os filhos 

possam a vir beneficiar-se, e de ajuda para discutir os problemas e tentar achar 

soluções não só de ordem prática como emocional; necessidade de ter mais tempo 

para si mesmo, pois a família para ter um bom funcionamento diante da incapacidade, 

tem que adaptar-se, utilizando estratégias para preservar o equilíbrio e certo bem-

estar psicológico pessoal e de satisfação com a vida, com coesão e adaptabilidade, 

para não apresentar estado afetivo negativo de estresse, depressão e ansiedade; 

necessidade de ajuda financeira de parentes ou amigos, para pagar as despesas já 

que seus recursos são inadequados, para a possibilidade de busca profissional, em 

uma instituição privada e a necessidade de encontrar alguém que fique com o filho (a) 

para poder tirar uns dias de descanso, que diante do total sobrecarrego de 

responsabilidade, procuram maior apoio social da família mais próxima, seja na 

vizinhança, na religião ou na espiritualidade. Elas sentem falta do momento de 

descanso, mas não confiam ou não tem com quem deixar os filhos.   

 

4.3 O ATENDIMENTO FAMILIAR NO CRETEA 
 

Que papel assume a assistente social junto das crianças autistas e suas 

famílias para promover a inclusão social? 

O CRETEA tem disponibilidade para atender em até duzentas famílias por vez, 

número esse, bem abaixo da quantidade de famílias que procuram por atendimentos. 

O conhecimento da família é muito significativo para entender a estrutura e a dinâmica 

dessa família. O apoio é baseado em confiança, respeito e sigilo acerca das 

informações para fortalecer a relação da família com o profissional e a criança. O ouvir 

suas frustações, e medo, são fundamentais para organizar estratégias, diante das 

suas reais necessidades e o assistente social, que tem a capacidade de compreender 
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e adaptar-se às situações, com a melhor forma de intervir, com base nos pressupostos 

éticos.   

O trabalho da assistente social com as famílias no CRETEA vai além passando 

por terapeuta, professora, educadora, orientadora, e o mais importante, confidente. 

Compreender a estrutura familiar como um grupo é fundamental para estabelecer 

empatia com confiança, no fortalecimento da relação. A adaptação às situações para 

compreender, é a melhor forma de intervir e o primeiro passo, para que os pais sintam-

se confiantes para um trabalho em conjunto. A intervenção é feita no sentido de 

desculpabilizar, reconhecer e valorizar por tudo que fazem. 

A assistente social esclarece as dúvidas sobre o autismo, realçando a 

importância da participação da família, estabelecendo a confiança entre as partes, 

como indispensável para o processo de desenvolvimento da criança, para que no 

futuro, adquira um pouco de independência e autonomia. Ela esclarece que os 

devidos atendimentos à que serão assistidos e suas atividades, serão trabalhadas 

com a equipe multidisciplinar, necessária para sua inclusão, sempre respeitando e 

valorizando, a individualidade de cada um. Durante esse acolhimento, a família 

também fica ciente do seu acompanhamento com os profissionais, orientados para 

que tenham como agir e lidar, com a situação do novo em sua vida, tendo um membro 

familiar autista. 

Conforme Silva e Chaves (2014, p. 40-44), nos relatos das famílias, as 

dificuldades enfrentadas de como lidar com o autismo, dá-se diretamente para as 

mães perante os sentimentos, emoções e estresse nos membros da família. A 

ausência paterna nos relatos sugere a necessidade de mais estudos a esse aspecto 

para identificar as causas.  

Esse perfil foi observado no CRETEA, período do ano de 2017 a 2018, período 

esse destinado ao meu estágio na instituição. Durante minha permanência no 

CRETEA, pude perceber que, algumas famílias que iam fazer o acolhimento, não 

recebiam ou não tinham conhecimento do BPC, por falta de informações, pelo qual 

tinha direito. A demanda de atendimento realmente é grande para o número de vagas 

oferecidas. O desconhecimento dos direitos por parte das pessoas que possui baixa 

renda, que não tem condições financeira de procurar alternativas de tratamento em 

instituições privadas, evidencia as negligências do Estado, que tem reafirmado seu 

vínculo com o capitalismo, demonstrando que a classe trabalhadora e proletária tem 

a saúde cada vez mais precarizados.  
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Pude observar através do meu estágio, a precarização do trabalho através das 

diversas mudanças, não só de gestão, como dos profissionais, as incertezas e 

instabilidade de funcionários que não sabiam se ia continuar com o emprego, as 

mudanças constantes de rotina, o número cada vez maior de procura por 

atendimentos, que não condizia com o número de vagas oferecidas, a dispensa de 

estagiários. Enfim, consegui terminar com a reflexão sobre a grande contradição 

submetida às políticas públicas. Cumpri minha carga horária determinada, aprendi 

muito com a minha preceptora, que sempre esteve apta a dividir seus conhecimentos, 

democratizando as informações, o comprometimento com os usuários de forma ética, 

com sua prática profissional, sempre partilhando o seu saber.  

O estágio foi de grande relevância para a formação profissional em que pude 

vivenciar a grande importância da atuação do profissional do Serviço Social, na área 

de Saúde, especialmente na instituição com portadores do TEA e sua família, em que 

a profissional do Serviço Social está sempre atuante e atenta buscando promover, 

executar e desenvolver mudanças que beneficiem o usuário e sua família, lutando 

pela ampliação e fortalecimento da cidadania, contribuindo assim para a defesa e 

garantia dos direitos sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



48 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O assistente social deve estar sempre buscando estratégias para conhecer a 

realidade enfrentada pelo usuário e sua família, bem como os serviços a que podem 

ser acessados. 

A partir da prática do meu estágio no CRETEA, pude observar a importância 

da atenção integral ao usuário, a qualidade dos serviços diante das ferramentas de 

trabalho da assistente social, como o conhecimento dos serviços prestados, as formas 

de acesso e seu funcionamento, com o processo de socialização de informações na 

lógica do direito e da cidadania, como sendo o primeiro mecanismo para a construção 

de cuidados para com esses pacientes e suas famílias, com ações que visem à 

melhoria de qualidade de serviços, maior participação e relativa autonomia dos 

usuários, com seu arcabouço teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo, 

para o processo de formulação, execução e acompanhamento de ações, visando à 

promoção da saúde, já que o objeto da profissão é a questão social em suas múltiplas 

expressões, no cotidiano profissional. 

Na presente investigação verificou-se, a atuação da assistente social no 

CRETEA, a partir das demandas apresentadas pelos usuários, com a falta de 

acessibilidade das demais pessoas aos serviços de saúde da instituição, 

demonstrando um fator, que dificulta o alcance da integralidade, salvaguardada pelo 

arcabouço jurídico-normativo brasileiro. Uma desigualdade de oportunidades 

negligenciada pelo Estado democrático social de direito, o que demonstra a 

inequidade, a desigualdade e a falta de acessibilidade, que contradiz com uma 

Constituição tão rica em direitos e uma prática jurídico-judiciária, que só nega a 

aplicação de direitos, em relação ao limite de pacientes.  

Durante o desenvolvimento do trabalho notou-se o diálogo existente entre o 

CRETEA e as famílias, como prioridade na participação do tratamento, como um todo. 

O envolvimento do Serviço Social, com seus dispositivos teórico-metodológicos, ético-

políticos e técnico-operativos, é essencial para o processo de formulação, execução 

e acompanhamento de ações visando à promoção da saúde. 

O serviço social atua no sentido de informar, orientar, inserir e encaminhar a 

população às políticas públicas para que efetivem seus direitos, evitando que os 

mesmos sejam violados. Esses direitos socioassistenciais são realizados na rede, que 
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corresponde a ações integradas, de iniciativa pública e da sociedade, que opera com 

serviços, programas e projetos, articulados com o sistema de proteção social. 

O contexto histórico-social em que o serviço social está inserido admite sua 

participação em intervenções nas singularidades da questão social, pois o Estado 

cada vez mais, delimita sua área de atuação, determinando as condições e direção 

da atuação do profissional diante das demandas sociais. 

Nesse sentido, com as informações adquiridas, notou-se que a atuação do 

Serviço Social se fez presente no compromisso ético e profissional, ampliando o 

fortalecimento dos cidadãos na defesa dos direitos sociais, diante dos limites e das 

contradições.     

Constatou-se ainda que a atuação do Serviço Social ocorre de forma positiva 

para o usuário e família, porém limitada devido à submissão estatal que determina as 

regras e limites, sendo que tal fato reflete sobre o trabalho da assistente social, que 

fica impossibilitado de exercer a sua profissão com suas ações e possibilidades de 

efetivação do fazer profissional, nesse contexto, configurando uma contradição da 

parceria Público- Privado. 

Constatou-se também que o CRETEA, apesar da instabilidade, é importante 

para inclusão desses usuários e famílias na sociedade, para a conscientização da 

busca por mudanças de rotina e adaptações a que vão ser submetidas, no 

desenvolvimento psicomotor desses usuários, para uma melhor qualidade de vida. 

Com base nas premissas do serviço social: as profissões são construções 

históricas que ganham significado quando são analisadas no interior do movimento 

das sociedades nas quais se inserem, condicionadas pelo capitalismo; a 

particularidade do serviço social como profissão para intervir no enfrentamento da 

desigualdade social; o espaço sócio ocupacional contraditório do sistema estatal nas 

relações com as classes sociais, transformando a questão social como objeto de 

intervenção; a centralidade do Estado que colocam em confronto as necessidades, 

interesses e formas de representação de classe; o antagonismo entre o Estado e a 

sociedade refletindo no trabalho do assistente social, um não existe sem o outro; que 

a condensação de forças políticas que formam o Estado, gerando conflitos de poder, 

afirma-se que o acesso de inclusão na saúde para todos aqueles que necessitam, é 

precária, com o encolhimento de legitimidade de direitos e os objetivos propostos 

inicialmente na pesquisa, foi relativamente alcançado por apenas duzentas famílias 
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que obtiveram algumas poucas evoluções de alguns pacientes, com o trabalho 

coletivo da profissional de serviço social com a equipe multidisciplinar. 
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