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1. RESUMO 

Este Projeto de Pesquisa, de caráter qualitativo, tem como objetivo investigar o 

atendimento psicológico realizado com crianças e adolescentes diagnosticados com 

TEA nos Centros de Atenção Psicossocial Infância e Juventude (CAPS IJ) do 

município de Santos - SP, verificando seu alinhamento às necessidades e 

exigências características deste diagnóstico. A metodologia abrange: pesquisa 

documental sobre o tema; levantamento dos serviços de atendimento (CAPS IJ) 

existentes; entrevistas semiestruturadas com os psicólogos atuantes nos serviços; 

observação de seu trabalho junto a esta população; sistematização e análise dos 

dados, com base na metodologia de análise de discurso. A partir dos resultados 

obtidos, pretende-se contribuir para a implementação de uma política de saúde 

mental, que acolha e atenda as demandas específicas de crianças e adolescentes 

diagnosticados com TEA, favorecendo o aperfeiçoamento de metodologias de 

atuação dos psicólogos, alinhadas ao compromisso ético-político da Psicologia.  

2. INTRODUÇÃO 

Estudos epidemiológicos apontam que de 10% a 20% da população de crianças e 

adolescentes sofrem de transtornos mentais, sendo que de 3% a 4% deste total 

necessitam de tratamento intensivo (BRASIL, 2005).  

O Transtorno do Espectro Autista é uma condição clinica que representa um grande 

desafio para a Psiquiatria e para a Psicologia, por não ter uma causa/origem única. 

Quanto mais cedo se inicia o tratamento de crianças com TEA, maiores são as 

possibilidades de melhora, desde que observadas algumas condições básicas: a 

permanência da criança no ambiente doméstico e familiar; a integração da família no 

tratamento; o foco na atenção integral, com uso de múltiplas estratégias e objetivos 

e ações intersetoriais; e a atuação interdisciplinar, com a participação de diferentes 

profissionais (BRASIL, 2004). 

Os CAPSi/Centros de Atenção Psicossocial para a Infância são serviços específicos 

para crianças e adolescentes com transtornos mentais, que integram a rede de 

serviços do Sistema Único de Saúde/SUS, com a função de oferecer cuidado 

médico e psicológico personalizado, respeitando as peculiaridades dos pacientes, 

sem afastá-los da família e da comunidade (BRASIL, 2004).  

A complexidade do atendimento às crianças e adolescentes com TEA impulsionou a 

realização desta pesquisa, voltada a conhecer as formas de atendimento psicológico 



oferecido nos CAPSi, focando a atuação do psicólogo e os referenciais teóricos, 

técnicos e metodológicos de cuidado adotados. 

3. OBJETIVO  

Investigar o atendimento psicológico oferecido a crianças e adolescentes com TEA, 

considerando as funções, atribuições, trabalho desenvolvido, bases legais, 

conceituais (teóricas e metodológicas) e técnicas da atuação dos psicólogos 

atuantes nos CAPSi do município de Santos.  

4. METODOLOGIA 

Tendo como base teórica a Psicologia Sócio-Histórica, que considera a subjetividade 

um processo resultante da internalização e transformação das interações 

interpessoais, e o trabalho terapêutico uma ressignificação subjetiva (FURTADO, 

2001), este Projeto tem como referencial metodológico a pesquisa qualitativa 

(GONZÁLEZ REY, 2002). Os instrumentais de levantamento de dados incluem: 

pesquisa documental de prontuários das crianças e adolescentes com este 

diagnóstico atendidos/as nos serviços; entrevistas individuais semi estruturadas com 

os psicólogos que fazem este atendimento e observações do trabalho psicológico 

realizado. Os dados obtidos nas entrevistas e observações serão analisados a partir 

do referencial metodológico de análise do discurso proposto pela Psicologia Sócio-

Histórica (AGUIAR & OZELLA, 2013). 

5. DESENVOLVIMENTO 

Inicialmente foi realizada a pesquisa documental, visando ampliar e atualizar o 

referencial teórico sobre o tema; referencial legal sobre a política nacional e 

municipal de atendimento à saúde mental de crianças e adolescentes; e referencial 

técnico do CFP sobre a atuação do psicólogo nesta área. Em seguida, foi feito 

levantamento dos serviços públicos de saúde mental que realizam atendimento 

psicológico a crianças e adolescentes com TEA, e número de psicólogos atuantes, 

por meio de consultas a sites e contatos telefônicos. A pesquisa de campo terá início 

nesta 2ª fase do Projeto, tendo em vista o reordenamento institucional, promovido 

pela Secretaria Municipal de Saúde, no início de 2018, que trouxe significativa 

mudança para os serviços, atualmente denominados Centros de Atenção 

Psicossocial para a Infância e Juventude (CAPS IJ) e nas equipes de atendimento.   

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

No levantamento em bancos científicos de dados, foram encontradas 28 referências 

sobre Atendimento de Crianças e Adolescentes autistas no CAPSi, além dos 



Referenciais Técnicos do Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2013) e da Política 

Nacional de Atendimento à Saúde Mental de Crianças e Adolescentes (BRASIL, 

2005), das quais foram consideradas 13, por estarem mais diretamente relacionadas 

à pesquisa. 

O levantamento dos serviços de atendimento apontou 4 CAPS IJ, que atendem 

crianças e adolescentes com TEA, e que contam com 18 psicólogos.  

O contato com os profissionais para convite à participação na pesquisa e 

agendamento de entrevistas revelou interesse e vontade de contribuir com a 

construção de novos conhecimentos na área. 
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