
 
 

GRUPO EDUCACIONAL FAVENI 

 

 

 

 

 

 

KELLY MARIANO DE SOUZA  

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NA DETECÇÃO PRECOCE 

DO AUTISMO NA PRIMEIRA INFÂNCIA NAS CONSULTAS DE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

 2019 



 
 

GRUPO EDUCACIONAL FAVENI 

 

 

 

 

 

 

KELLY MARIANO DE SOUZA  

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NA DETECÇÃO PRECOCE 

DO AUTISMO NA PRIMEIRA INFÂNCIA NAS CONSULTAS DE 

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA  

 

Trabalho de conclusão de curso 

apresentado como requisito 

parcial a obtenção do título de 

especialista em Saúde da 

Família. 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 
 

2019 



 
 

A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NA DETECÇÃO PRECOCE DO 

AUTISMO NA PRIMEIRA INFÂNCIA NA CONSULTA DE ENFERMAGEM NA 

ATENÇÃO BÁSICA 

 

 
RESUMO: Introdução: O Estudo tem como tema a importância do enfermeiro na detecção 

precoce do autismo na primeira infância na consulta de enfermagem na a atenção básica. O 

Autismo é um distúrbio neurológico que quando detectado precoce os danos e agravos podem 

ser minimizados (BRASIL, 2012).  Portanto, tenho como objetivos: Descrever os sinais e 

sintomas que podem ser identificados pelo enfermeiro na consulta de enfermagem Metodologia: 

Pesquisa bibliográfica descritiva numa abordagem qualitativa. Foi realizada busca em na cartilha 

do ministério da saúde e diretriz de reabilitação do autista, e de artigos a respeito do tema. Para 

isso foram feitas pesquisas através da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), foram encontrados 68 

artigos. O método de inclusão foram os artigos com texto completo, em português nas bases de 

dados Lilacs e Scielo, após leitura dos resumos foram selecionados 8 artigos que tinham 

aderência com a temática para análise dos resultados, como critério de exclusão, artigos com 

duplicidade nas referidas bases de dados Resultados: Atuação  do enfermeiro é muito 

importante porque pode detectar precoce mente os sinais e sintomas do autismo Conclusão: O 

Enfermeiro tem o papel fundamental tanto na capacitação da equipe como orientação do 

paciente e a família para a redução de danos e agravos .   

 

     Palavra-chave: Enfermagem. Transtorno. Cuidado de saúde.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Está pesquisa foi elaborada para ressaltar a importância do enfermeiro na 

detecção precoce do Autismo. 

Diante desta realidade a contextualização de início da temática se faz 

necessário, assim destacamos que a primeira vez que o termo autismo foi 

utilizado por Bleuler em 1911 para designar a perda do contato com a realidade 

o que a carretava uma grande dificuldade ou impossibilidade de comunicação 

(MORAL; HOSOE; CASSALA,2017). 

 Kenner ,1943 usou a mesma expressão para descrever 11crianças que 

tinha em comum comportamento bem diferente do original, em 1944 aparecer 

descreveu casos que havia alguma característica semelhante ao autismo em 

relação as dificuldades de comunicação social em crianças com inteligência 

normal (MORAL; HOSOE; CASSALA,2017). 

 Diante deste contexto o autismo não é uma doença única, mais sim um 

distúrbio de desenvolvimento complexo, definido de um ponto de vista 

comportamental, com etiologia e múltiplos graus de variedades que as que 

definem como autismo. 

 Portanto, o ministério da saúde emitiu o documento intitulado a lei do 

autista 12 764 /2012 e decreto 8368/2014, diretriz de atenção a reabilitação de 

pessoas com autismo Decreto 6949 de 25 agosto 2009. 

“Para fins desta diretriz, entende-se que a pessoa com transtorno do aspecto 

autista deve ser considerado uma pessoa com deficiência para todos os efeitos 

legais (BRASIL, 2012). “ 

No entanto, podemos observar a importância do enfermeiro conhecer bem 

sobre o autismo para assim delinear um programa de assistência que possa 

contribuir para o planejamento e a programação das  atividades,  buscando 

melhores resultados em termos de impacto sobre a saúde da criança na primeira 

infância (BRASIl, 2012). 

 



 
 

Este trabalho justifica-se por contribuir para o esclarecimento dos 

enfermeiros e a capacitação dos profissionais de enfermagem, abrindo viés para 

novos estudos sobre a temática, evento que traz fôlego para a academia, 

levando para a população mais informações, educação para saúde e cuidado 

com base científica. Sendo assim, foram construída a seguinte questão 

norteadora: Qual a importância do enfermeiro na detecção precoce do autismo 

na primeira infância? Portanto, tenho como objetivo descrever os primeiros sinais 

e sintomas que pode ser detectado pelo enfermeiro na consulta de enfermagem 

na atenção básica e compreender a importância do enfermeiro na orientação 

familiar. 

2. METODOLOGIA 

 Trata-se de um trabalho de Conclusão Curso de Pós Graduação em 

saúde da família, tem característica bibliográfica descritiva numa abordagem 

qualitativa Esta pesquisa científica objetiva esclarecer situações relativas à 

detecção precoce do autismo na atenção básica. 

Minayo (2007) define pesquisa como a atividade básica das ciência na 

sua indagação e descoberta da realidade .E a pesquisa que alimenta a atividade 

de ensino .pesquisa constitui a prática teórica de constante busca e por isso ,tem 

característica de acabado provisório e de inacabado permanente .E uma 

atividade de aproximação sucessiva de realidade que nunca se esgota ,fazendo 

uma combinação  particular entre teorias e dados pensamentos e ação.  

O estudo foi realizado a partir de uma pesquisa bibliográfica e utilizado 

uma tabela para identificar os principais sinais e sintomas. Como fonte de dados 

foi realizada busca em Protocolos e Cadernos do Ministério da Saúde e 

levantamento de artigos a respeito do tema. Para seleção foi realizado leitura e 

análise de artigos científico encontrados na biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 

utilizando os descritores: Enfermagem, transtorno, cuidado de saúde, criança, 

primeira infância, foram encontrado 68 artigos. O método de inclusão foram os 

artigos com texto completo, em português nas bases de dados Lilacs e Scielo, 

após leitura dos resumos foram selecionados 8 artigos que tinham aderência 



 
 

com a temática para análise dos resultados, como critério de exclusão, artigos 

com duplicidade nas referidas bases de dados. 

Segundo Bardin (2009), descrever a história da “analise de conteúdo” é 

essencialmente referenciar as diligencias que nos Estados unidos marcaram o 

desenvolvimento de instrumento de análise de comunicações é seguir passo a 

passo o crescimento quantitativo e a diversificação qualitativa dos estudos 

empíricos apoiados na utilização de uma das teorias classificadas sob a 

designação genética de análise de conteúdo é observar posterior os 

aperfeiçoamento materiais e as aplicações abusivas de uma prática que funciona 

há mais de meio século. 

A pesquisa descritiva é aquela que os fatos são observados, registrados, 

analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles. 

Isto significa que os fenômenos do mundo físico e humanos são estudados, mas 

não manipulados pelo pesquisador (Andrade, 2009). 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 Descrever os primeiros sinais e sintomas de autismo na primeira 

infância na consulta de enfermagem na atenção básica  

 Para responder ao primeiro objetivo foram agrupados em colunas os 

sinais e sintomas referentes ao autismo (BRASIL, 2015). 

Os sinais precoces são muito sensíveis para perturbações de 

comunicação e interação, mas pouco específico para o transtorno espectro 

autista propriamente dito o que faz com que avaliações, escala e pesquisa 

apontem sempre no sentido de risco para o transtorno ou indicadores de 

perturbação da interação e comunicação, por apresentarem mais sensibilidade 

que estabilidade o diagnóstico definitivo de transtorno do aspecto autista é 

fechando a partir dos trêsanos (BRASIL, 2015) 



 
 

 

 

 

 

Quadro 1: Organização  de sinais e sintomas  na primeira infância. 

 

De 6 a 8 meses De 12 a 14 meses Por volta de 18 meses 

Não apresentam 

Iniciativa em começar, 

Provocar e sustentar 

Interações com os 

Adultos próximos (por 

Exemplo: ausência da 

Relação olho a olho 

Não respondem 

Claramente quando são 

Chamadas pelo nome. 

 

Não se interessam por 

Jogos de faz-de-conta. 

Não se interessam 

Pelo prazer que 

Podem provocar 

no outro 

Não demonstram atenção 

Compartilhada. 

Ausência da fala ou 

Fala sem intenção 

Comunicativa. 

Silencia mento de suas 

Manifestações vocais, 

Ausência do balbucio, 

Principalmente em 

Resposta ao outro 

Ausência do apontar 

Protodeclarativo, na 

Intenção de mostrar algo 

a alguém. 

 

Desinteresse por outras 

Crianças: preferem 

Ficar sozinhas e, se. 

Ficam sozinhas, não. 

 

Ausência de 

Movimentos 

Antecipatórios em 

Relação ao outro 

Não há ainda as 

primeiras palavras ou os 

Primeiros esboços são de 

Palavras estranhas. 

Caso tenham tido o 

desenvolvimento da fala e 

interação, podem começar 

a perder essas aquisições 

Não se viram na 

Direção da fala 

Humana a partir dos 

Quatro primeiros 

Meses de vida. 

Não imitam pequenos 

Gestos ou brincadeiras. 

Já podem ser observados 

Comportamentos 

Repetitivos e interesses 

Restritos e estranhos (por 

Exemplo: por ventiladores, 

Rodas de carrinhos, portas. 

de elevadores). 

Não estranha quem 

Não é da família mais 

Próxima, como se não. 

Notassem a diferença. 

Não se interessam em 

Chamar a atenção das 

Pessoas conhecidas 

e nem em lhes 

Pode aumentar 

Seu isolamento. 



 
 

Provocar gracinhas 

Fonte: Ministério da Saúde (2015). 

 

3.2 Compreender a importância do enfermeiro na orientação familiar. 

 

Em Relação ao cuidado de enfermagem com a crianças autista o 

enfermeiro tem o papel fundamental de observar a alteração nessas crianças 

saber educar os pais quanto a interação social e aos profissionais para que 

prestem os cuidados necessários ao acompanhamento e tratamento adequado 

(BRASIL 2011). 

São os enfermeiros que passam o maior período com pacientes e com os 

familiares, são eles que fazem as coletas de dados dos pacientes, avaliam junto 

a outros profissionais o estado desaúde dos pacientes nos hospitais, nas 

unidades básicas de  saúde  ou nos domicílios .(.BRASIL  2014). 

 Assumpção (2015) defende que os profissionais que trabalham na área 

da Enfermagem detenham conhecimentos suficientes dos principais sinais e 

sintomas predominantes no autismopara que possa perceber os primeiros sinal  

e sintomas que caracterizam esse distúrbio ,intervindo assim de forma relevante 

e eficiente prestando cuidados . 

Para Sousa (2017), o enfermeiro deve ofertar os serviços especializados 

e os recursos disponíveis também para a família principalmente a mãe que se 

dedica inteiramente ao cuidado com o filho abandonando o emprego a carreira 

profissional ,dedicando inteiramente ao cuidado com o filho e trabalho doméstico 

tomando para si uma diversidade de tarefas e responsabilidade gerando uma 

sobre carga emocional . 

Entretanto, são muitas as dificuldades que a família de uma criança autista 

enfrenta, geralmenteo autismo coloca família frete a uma sucessão de emoções 

de luto pela perda da criança saudável que planejaram durante a gravidez 

contribuindo para as manifestação de sentimentos uma situação de crise entre 



 
 

a família, algumas mães chegar ao serviço de saúde muito vulneráveis  relatando 

sentimento de pesar e falta de confiança em si mesma (BRASIL,2017). 

 Nos momentos difíceis, orientações de profissionais qualificados pode 

ajudar muito. Os pais também poder contar com ajuda de pessoas próximas que 

tenham experiência com situações semelhantes, o importante é que essas 

pessoas saibam compreender e aceitar o sofrimento desses pais aconselhando 

os da melhor formar (BRASIL,2011). 

E preciso garantir que os pediatras, e outros profissionais de saúde da 

atenção básica a saúde recebam formação e o treinamento adequado para 

atuarem como agentes de identificação e prevenção de sinais precoce de risco 

para o desenvolvimento (BRASIL, 2011).  

O enfermeiro possui uma importância relevante para os usuários, pois 

através de ações educativas e estabelecendo vínculo de confiança com a família 

de uma criança autista, possibilita o crescimento e o desenvolvimento saudável 

da criança na primeira infância. (BRASIL2015). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que o Enfermeiro na atenção básica tem nas mãos uma valiosa 

ferramenta, que é a educação em saúde, pois quando bem utilizada pode fazer 

toda diferença na família com criança portadora do autismo principalmente na 

primeira infância.  

Percebe-se quanto é importante intervir precocemente nos sinais e 

sintomas do autismo para minimizar os danos e os agravos causados pelo 

autismo. 

 O Enfermeiro pode usar estratégias inteligentes e eficazes que poderão 

interferir positivamente no tratamento da criança com autismo envolvendo 



 
 

capacitação da equipe e orientação, possibilitando acolhimento a criança com 

autismo e a sua família nas consultas de enfermagem na atenção básica  

Pretendeu com a realização dessa pesquisa, promover a reflexão do 

tema, principalmente despertar aos futuros enfermeiros e os profissionais já 

atuantes a vontade de fazer a diferença na vida de seu paciente, pois, capacitar 

e educar são de extremamente importância para detecção precoce do autismo. 

Portanto, produzir estudo sobre o tema autismo tem o intuito de auto 

conscientizar os profissionais da área quando se deparar com possível 

diagnóstico.  
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