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Resumo: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é bastante comum, porém, o diagnóstico tem 

ocorrido de forma tardia e a assistência e o tratamento que são garantidos por lei ainda não são 

aplicados com eficiência no município de Marabá/PA. Nesse sentido, objetivou-se identificar os 

serviços que são oferecidos em instituições públicas municipais de saúde para pessoas com o 

transtorno do espectro autista no município em tela. Para a aplicação da metodologia da 

problematização foi utilizado o Método do Arco, de Charles Maguerez, o qual é apresentado por 

Bordenave e Pereira (2004). O presente estudo trata-se de uma pesquisa documental. Os principais 

resultados mostraram que em Marabá, atualmente, há crianças com o transtorno, as quais tem sido 

assistida na área da Educação (são 32 escolas públicas que atendem 53 crianças). No entanto não 

foi possível obter dados no tocante aos serviços prestados na área de saúde pública (nada consta) 

sobre os atendimentos prestados a essa população. Conclui-se que o trabalho efetivo junto às 

pessoas com TEA dependerá da inclusão de dados como esses na estruturação dos serviços de 

atendimento ofertados a elas, afim de se fazer cumprir a lei. Também, espera-se incentivar na 

proposição de novas pesquisas. 
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AUTISTIC SPECTRUM DISORDER: THE SERVICES OFFERED IN PUBLIC HEALTH 

INSTITUTIONS IN THE MUNICIPALITY OF MARABÁ / PA 

 

Abstract: Autism Spectrum Disorder (ASD) is common, however, the diagnosis has occurred late 

and the assistance and treatment that are guaranteed by law are still not efficiently applied in 

Marabá / PA. In this sense, the objective was to identify the services that are offered in municipal 

public health institutions for people with autism spectrum disorder in the municipality on-screen. 

For the application of the methodology of the problematization was used the Método do Arco, by 

Charles Maguerez, which is presented by Bordenave and Pereira (2004). The present study is a 

documentary research. The main results showed that in Maraba, there are currently children with 

the disorder, which have been assisted in the area of Education (32 public schools serving 53 
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children). However, it was not possible to obtain data regarding the services rendered in the area 

of public health (nothing) about the services provided to this population. It is concluded that the 

effective work with people with ASD will depend on the inclusion of such data in the structuring of 

the services offered to them, in order to enforce the law. Also, it is hoped to encourage the proposal 

of new research. 

 

Keywords: Autism, Treatment, Public Health. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A primeira menção relacionada ao Transtorno do Espectro Autista - TEA ocorreu em 1943, 

sendo caracterizada pelos seguintes aspectos: autismo extremo, obsessão, estereotipias e ecolalia, 

porém, em decorrência desses aspectos, Kanner considerou que se tratava de uma psicose. A partir 

dos trabalhos de Ritvo, em 1976, o autismo foi considerado como uma síndrome comportamental, 

relacionada a déficits cognitivos. Atualmente o autismo é considerado uma síndrome 

comportamental, com etiologia orgânica e curso de um transtorno do desenvolvimento (BURNS 

et al., 2017). Burns (2017) afirma que a definição dos transtornos de comportamento pode variar 

em diferentes culturas e não há como medir de forma objetiva a presença e a gravidade de um 

transtorno, e por esse motivo a detecção precoce torna-se complexa. 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5, 2014) um 

transtorno é caracterizado por sintomas agrupados que geram sofrimento e dificuldade no 

desenvolvimento normal, desencadeando alterações de comportamento. Desta forma, os 

transtornos podem ser compreendidos como um grupo de condições que se manifestam em idades 

precoces e repercutem por todas as fases do desenvolvimento. 

O Transtorno do Espectro Autista é um transtorno do neurodesenvolvimento que contempla 

níveis prejudiciais e persistentes na comunicação social e na interação social, em múltiplos 

contextos, que estão presentes no período precoce do desenvolvimento. O transtorno é acentuado, 

por exemplo, por todos os déficits persistentes na comunicação e nas interações sociais, quais 

sejam: 1) déficits na reciprocidade socioemocional, 2) déficits nos comportamentos comunicativos 

não verbais usados para a interação social, 3) déficits para desenvolver e manter relacionamentos. 

O diagnóstico requer ao menos dois dos seguintes sinais de padrões repetitivos:1) movimentos 

motores, uso de objetos ou falas estereotipados ou repetitivos; 2) insistência nas mesmas coisas, 
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adesão excessiva a rotinas ou esquiva a mudanças; 3) interesses restritos ou foco de intensidade 

anormal, 4) hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais (DSM-5, 2014). 

Nesse sentido, levando-se em consideração a atual realidade do município de Marabá/PA - 

dificuldade na divulgação de informações acerca do TEA na área da saúde e a carência de 

profissionais capacitados para realizar o diagnóstico prévio e tratamento do TEA, permitindo ao 

indivíduo uma melhor qualidade de vida, objetivou-se identificar os serviços que são oferecidos 

em instituições públicas municipais de saúde para pessoas com o transtorno do espectro autista no 

município em tela. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

Para a aplicação da metodologia da problematização foi utilizado o Método do Arco, de Charles 

Maguerez, o qual é apresentado por Bordenave e Pereira (2004) em um esquema apresentado 

através de cinco etapas que se desenvolvem a partir da realidade ou um recorte da realidade: 

Observação da Realidade; Pontos-Chave; Teorização; Hipóteses de Solução e Aplicação à 

Realidade (prática). 

A pesquisa é de caráter documental, na qual buscou-se avaliar a presença de dados sobre o 

TEA e serviços prestados pelas instituições de saúde municipal. O levantamento de dados ocorreu 

através de pesquisas na base de dados do Google acadêmico e através do exame de documentos da 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do município de Marabá, na Associação de pais e amigos 

dos excepcionais (APAE), na Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e no Ministério Público 

(MP). 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa realizada na disciplina Seminário Integrador, 

na Faculdade dos Carajás, e devido o curto período da disciplina o trabalho não passou por 

avaliação do Comitê de Ética. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Marabá é considerado o quarto município mais populoso no Estado do Pará, com um total de 

275.086 habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia e estatística-IBGE, 2010). Desta forma, 

espera-se que com um alto índice populacional haja, também, aumento no desenvolvimento da 

assistência em saúde. 

Os principais resultados mostraram que em Marabá, atualmente, há crianças com o transtorno, 

as quais tem sido assistida na área da Educação (são 32 escolas públicas que atendem 53 crianças). 

No entanto não foi possível obter um resultado satisfatório sobre os atendimentos prestados a esses 

casos na área da saúde pública em Marabá. Nenhum dado epidemiológico referente ao TEA nas 

instituições de saúde foi encontrado. 

As maiores complicações estão relacionadas a alguns fatores, a saber: 

1) A falta de políticas públicas voltadas a essa população; 

2) Os profissionais capacitados nessa área atendem na capital, localidade distante do município 

de Marabá, e, assim o acompanhamento não se torna eficiente; 

3) A maioria das famílias são de baixa renda e assim não é possível custear as despesas 

(tratamento é oneroso) e a falta de informação. 

Além disso, poucos profissionais especializados atendem essa demanda no município de 

Marabá e ou nas suas proximidades, logo, os serviços encontrados são realizados por alguns 

profissionais (neuropsicólogos, neuropediatra) no âmbito do serviço particular. 

Segundo protocolos do DSM-5, o TEA possui características que afetam o desenvolvimento 

na comunicação e participação social, cabendo ao enfermeiro estar preparado para a identificação 

de qualquer atraso de desenvolvimento na infância, afim de garantir o diagnóstico prévio. 

Como hipótese de solução, avaliamos que fornecer subsídios para capacitação profissional no 

intuito de reconhecerem o transtorno ao primeiro contato melhoraria a assistência e garantir acesso 

as informações sobre o assunto pelos familiares para que haja a preocupação em buscar 

atendimento em tempo hábil. 

Quanto aos atendimentos prestados pelo serviço público de Saúde no município de Marabá, 

constatou-se a fragilidade na assistência à pessoa com TEA. Desta forma foi realizada uma 

socialização dentro da unidade de saúde Hiroshi Matsuda com intuito de orientar os profissionais 
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e familiares acerca do transtorno e como identifica-lo. A palestra foi precedida por uma terapeuta 

ocupacional e uma fonoaudióloga, ambas com experiência na identificação e tratamento de pessoas 

com TEA. 

4. CONCLUSÕES 

 

Os resultados sinalizaram que o TEA ainda é pouco reconhecido dentro das instituições 

públicas de saúde no município de Marabá, o que afeta o indivíduo com o transtorno de forma 

negativa, visto que o mesmo iniciará um tratamento tardio, o que estaria de fato relacionado com 

a melhor qualidade de vida, não somente para o portador do TEA, mas também para a família 

deste, que por vezes é afetada pela demora em associar os sinais ao transtorno. 

Em relação às limitações deste estudo destaca-se a dificuldade para encontrar serviços púbicos 

de saúde para TEA, o que dificultou a análise de dados. 

O trabalho efetivo junto às pessoas com TEA dependerá da inclusão de dados como esses na 

estruturação dos serviços de atendimento ofertados a elas, afim de se fazer cumprir a lei Nº 

12.764/12. 

A partir das informações deste trabalho espera-se incentivar pesquisadores e profissionais 

(psicólogos, enfermeiros, médicos, dentre outros, na proposição de novas 

pesquisas/investigações/estudos sobre essa realidade no município de Marabá, para que 

futuramente se possa ofertar a essa população serviços de qualidade, sem que o paciente precise se 

deslocar para outras localidades para realizar diagnóstico e tratamento. 
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