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RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo de analisar  a situação do acesso aos serviços de 

saúde da mulher para meninas e jovens, adultas com transtorno do espectro do autismo -

TEA, atendidas pela equipe de reabilitação e habilitação da Associação de Amigos dos 

Autistas do Piauí -AMA/PI, entidade conveniada ao Sistema Único de Saúde -SUS e  

definir uma proposta de intervenção para incluir ou/e aumentar o vínculo das ações de 

15 meninas, adolescentes e jovens adultas de 11 a 56 anos que são atendidos na 

Associação de Amigos dos Autistas do Piauí – AMA-PI com a atenção básica, 

principalmente no atendimento à saúde da mulher. Os dados empíricos foram analisados 

e observamos um carência e fragilidade desde o acesso aos serviços da Unidade Básica 

de Saúde, bem como o contato com destas equipes de atendimento para proporcionar 

melhor qualidade de vida. 

Palavras-Chave: Autismo. Saúde da criança e do adolescente. Atenção básica. 

 

ABSTRACT 

The present study aims to analyze the situation of access to women's health services for 

girls and youth, adults with autism spectrum disorder -TEA, attended by the 

rehabilitation and habilitation team of the Association of Friends of the Autistic People 

of Piauí -AMA / PI, entity associated with the Unified Health System -SUS and define 

an intervention proposal to include or / and increase the link of the actions of 15 girls, 

adolescents and young adults aged 11 to 56 years who are served at the Association of 

Friends of the Autistic do Piauí - AMA-PI with primary care, mainly in women's health 

care. The empirical data were analyzed and we observed a lack and fragility since 
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access to the services of the Basic Health Unit, as well as contact with these care teams 

to provide a better quality of life. 
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______________________________________________________________________ 

¹- Poliana Cibelly da Silva Santos, Bacharelado em Serviço Social pela Faculdade 

Adelmar Rosado –FAR (2006), Pós– Graduada em Saúde da Família e Comunidade 

pela Universidade Federal do Piauí – UFPI. 

²- Amanda Costa Pinheiro , Graduação em Enfermagem, Professora Tutora do Curso de 

Especialização em Saúde da Família e Comunidade pela Universidade Federal do Piauí 

–UFPI. 

 

 

1.INTRODUÇÃO  

 

Na capital, do Piauí, Teresina, nordeste do Brasil , em especial tem   se destacado por 

uma gestão plena na organização de saúde para os 863 mil habitantes, destaca-se 

economicamente com comercio, agricultura e na  prestação de serviços onde se  destaca 

na  área  educacional desde o ensino fundamental aonde temos índice bons de avaliação, 

ao ensino médio com medalhas em diversas olimpíadas  nacionais e no ensino superior 

com  polos públicos (Universidade Federal do Piauí- UFPI e Universidade Estadual do 

Piauí – UESPI, e  faculdades, com o comercio e agricultura outro seguimento que é 

destaque e o dá saúde com hospitais de referência nacional, pesquisas importantes e 

profissionais brilhantes, somos uma referência no Nordeste. 

       Hoje, Teresina conta com uma rede de saúde primaria, secundaria, terciaria  e desde 

2017 vem se reestruturando mais efetivamente e obtendo mais de 90% de resolutividade 

das  atenção primaria, contamos com 263 equipes distribuídos na capital, até o momento 

mais de 60 UBS estão sendo informatizadas com plataformas do Sus dentre as quais 

temos 04 com leitos para partos humanizados, cerca de 30 já trabalham com programa 

informatizado  para agilizar exames, desde 2012 temos os Núcleos de Apoio  da Saúde 

da Família – NASF ,Centros de Atenção Psicossocial – CAPS entre outros serviços. 

Um avanço significativo foi incluir a rede de atendimento em saúde a pessoa com 

Deficiência, através de ampliação da rede com convênios, termos de parcerias com 

instituições que historicamente já atendam esta demanda sem incentivos da política de 
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saúde, em Teresina a APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APADA 

–Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos e AMA-Associação de 

Amigos dos Autistas do Piauí ,iniciaram processos de qualificações das equipes 

,melhoria  da infra- estrutura para assim, receber incentivos financeiros e técnicos desta 

política tão essencial para o desenvolvimento humano, em especial as pessoas com 

deficiência onde identificamos o TEA-Transtorno do Espectro do Autismo, o TEA 

comumente denominado de autismo, é definido como um transtorno complexo do 

desenvolvimento, do ponto de vista comportamental, com diferentes etiologias que se 

manifesta em graus de gravidade variados (GADIA, 2006). 

E caracterizado por disfunções neurológicas que afetam o comportamento, linguagem e 

comunicação, e socialização, até o momento não foi identificado a causa e a cura, 

apenas acredita-se que fatores como a genética que contribuem para o transtorno e que a 

ausência de terapias permanente altera o comportamento das pessoas com autismo, que 

afeta homens e mulheres. 

A AMA-PI, entidade filantrópica com 19 anos de fundação reconhecida de utilidade 

pública municipal e estadual, criada com  objetivo de oferecer serviços estruturados   e 

gratuitos a pessoa com autismo e suas famílias em situação de vulnerabilidade, pois a 

criança com deficiência desde as fases do desenvolvimento tem seus direitos 

fragilizados pela discriminação e preconceito pela sociedade e até mesmo das próprias 

famílias, e neste contexto que as políticas públicas de proteção nascem para ofertar uma 

rede de proteção com equidade a todas as pessoas com deficiência e fortalecer a 

constituição federal de 1988, aonde e dever do estado e da família e sociedade ofertar 

condições para pleno desenvolvimento das crianças, adolescentes, adultos e idosos. 

       Apenas em 2015 foi realizado um convenio entre a AMA-PI e a Fundação 

Municipal de Saúde –FMS, órgão responsável pela rede de atenção em saúde do 

município de Teresina desde atenção básica a alta complexidade. Para   oferecer 

serviços terapêuticos com uma equipe de saúde, formada por assistente social, terapeuta 

ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e medico neurologista para o 

atendimento a pessoa com autismo. 

       No Brasil não há dados estatísticos sobre o autismo e suas singularidades, mas nos 

Estados Unidos em 2014, foi realizado pesquisas de prevalência e sexo e faixa etária 

que a cada 59 nascimentos 01 tem o transtorno do espectro do autismo e em cada 04 

para 01 são do sexo feminino, e tem seu diagnóstico até 08 anos de idade segundo dados 
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do ASC - CDC- O governo dos Estados Unidos divulgou, em abril (2018), a atualização 

dos números de prevalência do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA): 

“1 para cada 59 crianças. O número anterior era de 1 para 

cada 68 (referentes a dados 2012, divulgados em 2016) — 

um aumento de 15%.  Esse número foi obtido pelo órgão 

através da rede de monitoramento do autismo e 

deficiências (ADDM – The Autismand Developmental 

Disabilities Monitoring), criada em 2000, em 11 

localizações diferentes (Arizona, Arkansas, Colorado, 

Georgia, Maryland, Minnesota, Missouri, New Jersey, 

Tenesse, Wisconsin e Carolina do Norte) ”. 

 

Até o momento os cientistas não descobriram a prevalência do sexo masculino sobre o 

feminino, segundo a organização mundial de saúde existe mais de 2 milhões de pessoa 

com este transtorno no mundo, desde características leves, moderadas e severas. 

Observa-se a necessidade de dados quantitativos para promover mais ações destinadas a 

este público, em especial a menina, mulher e idosa com TEA, conforme as linhas de 

atuação das políticas públicas de promoção e de enfretamento da violência da mulher, 

pois este público é vulnerável a qualquer situação de violência, além de necessitar de 

ações especificas das equipes aonde muitas vezes os serviços desde atenção básica 

através da equipe de saúde da família não chegam a este público, então a necessidade de 

fortalecer os vínculos da rede de atenção primaria por ter grande impacto na vida das 

comunidades pois estas equipes estão no lócus da moradia, dos equipamentos públicos, 

dos demais serviços necessitando de mais ações Inter setoriais entre outras para assim 

estimular os ganhos na qualidade de vida, principalmente de mulheres que são o público 

que mais procura os serviços de saúde e tem adesão nas ações da estratégia de saúde da 

família. 

O Censo Demográfico (2010) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas-IBGE, 

26,5% do total de mulheres habitantes do país, afirmaram que possuem pelo menos uma 

das deficiências investigadas, que podem ser visual, auditiva, motora, mental ou 

intelectual, com prevalência de deficiências visual e motora. 

     E neste contexto, que propõe a elaborar uma proposta para incluir e aumentar o 

vínculo das ações da Associação de Amigos dos Autistas do Piauí – AMA-PI com a 

atenção básica no atendimento das meninas com TEA de 11 a 56 anos residente em 
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Teresina, e assim melhorar o acesso aos serviços de saúde, em 2019 há cerca de 182 

crianças, jovens e adultos tem atendimento médico e terapêutico na instituição. 

 

2.DESENVOLVIMENTO  

 

A constituição federal de 1988 é um marco dos direitos civis, políticos, estruturação do 

estado brasileiro e assim ofertar cidadania a população brasileira em seu artigo 196 que 

é a saúde é direito e dever do estado, garantir por meio de políticas sociais e econômicas 

a redução do risco a saúde e de agravos bem como o acesso universal e igualitário para 

a promoção, proteção e recuperação em saúde.  

O Sistema Único de Saúde –SUS, e fruto de muita luta da sociedade civil (mulheres, 

homens, profissionais, estudantes e da sociedade civil) inicia-se como um direito de 

trabalhadores com co-participação financeira com a criação dos fundos, pensões, 

aposentadoria e apenas ações paliativas para o restante da população sendo até mesmo 

um caso de polícia (limpeza social) como foi no século XX na campanha da vacina. Em 

seguida processos de industrialização, o estado novo com Getúlio Vargas, inicia-se a 

adesão a prevenção de doenças com a criação do SESP (Saúde Pública) e a influência 

do Pós-Guerra das especialidades medicas com o modelo hospitalocêntrico que somente 

quem tinha recursos financeiros poderiam ter acesso a estes serviços modernos com 

especialistas e equipamentos.   

Apenas em 1950 é criado o ministério da saúde para fortalecer as ações e a entrada de 

novas correntes de pensamentos, estudos e pesquisas sendo que com o  regime militar 

(Ditadura) congela serviços, ações, arrocho salarial, e o êxodo rural, e o sucateamento 

dos serviços levando   a população a se unir para lutar por um pais democrático e 

igualitário, aonde todos tenham acesso a serviços públicos de qualidade nascendo assim 

os movimentos de saúde, conselhos de saúde, todo um arcabouço para o nascimento de 

um Sistema Único de Saúde –SUS para a população brasileira, em especial a reforma 

sanitária que através de estudos, pesquisas e experiências de profissionais de saúde 

contribuíram para o desenvolvimento e a importância da atenção básica em saúde no 

lócus da comunidade sendo um grande marco a 8ª Conferência Nacional de Saúde ,onde 

nascia o conceito de atenção primaria na saúde como principal objetivo do SUS, atuar  

na comunidade mais próximo da população com equipes de saúde para atuar na 

prevenção de doenças e na formação educativa da população ,contudo diminuir 
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internações, demanda por  consultas, articulação da rede para assim descentralizar 

serviços entre outros. 

      Em 1990, a lei nº8080, amplia o sistema de saúde para a inclusão de fatores como 

alimentação, moradia, educação, meio ambiente, trabalho   ou seja o significado de 

saúde e englobado com demais fatores que fazem parte do cotidiano e que afetam a 

saúde das pessoas, sendo dever do estado garantir o acesso e qualidade nos serviços de 

saúde aos que são atendidos pelo SUS, o maior sistema de saúde do mundo que busca 

atender desde a atenção básica na comunidade com as equipes de saúde da família-ESF, 

e alta complexidade com atenção ambulatorial e hospitalar.  

  E com este contexto de singularidade da saúde que focamos na atenção a pessoa com 

deficiência, em especial as com   transtorno do espectro do autismo – TEA: 

 

“O autismo é atualmente definido como uma condição 

crônica incapacitante para o sujeito conforme a 

intensidade com a qual este incide. Manifesta-se antes dos 

36 meses, perpetuando-se à derradeira idade, gerando 

gastos tanto econômicos, quanto sociais e emocionais para 

a família e para a sociedade. Isso justifica o interesse por 

diagnósticos e formas de intervenção precoces, na medida 

em que atrasos na intervenção implicam na manutenção a 

longo prazo de comportamentos destrutivos”. 

(MESQUITA; PERGORARO, 2013). 

 

        O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizada por dificuldades 

acentuadas no comportamento, interação social, comunicação e linguagem e se prolonga 

por tida vida. Pessoas com Autismo necessitam de acompanhamento clinico, 

terapêutico, farmacológico, ou seja, um conjunto de iniciativas que oferte uma melhor 

qualidade de vida de muitas crianças, jovens, adultos e idosos que significativamente a 

partir do diagnóstico precoce e a indicação de tratamento conseguem ter uma evolução 

no seu desenvolvimento. 

        A AMA-PI(Associação de Amigos dos Autistas do Piauí) entidade sem fins 

lucrativos foi o locus de atuação do trabalho do  Rosas Azuis, instituição  que atende 

gratuitamente e, desde sua fundação vem buscado atuar na reabilitação e habilitação e 

através do convenio com o sistema único de saúde atendemos 60% dos TEA-Transtorno 
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do Espectro do Autismo  com uma equipe mínima de profissionais que atuaram desde a 

classificação do diagnóstico as terapias indicadas, bem como o acompanhamento 

familiar proporcionando atenção integral a estes pacientes. E cada vez mais frequente a 

necessidade de articulação com a atenção primaria no acompanhamento clinico destes 

pacientes, em especial as do sexo feminino, pois segundo 

Renee M.Green, (2019, pag.03). Os primeiros estudos 

provavelmente subestimaram o número de mulheres com 

TEA se apresentasse sintomas não característicos da 

apresentação masculina. 

     Historicamente não foram tratadas conforme suas necessidades e especificidades 

desde o diagnóstico onde: 

Kreiser e White (2019, pag,05) mulheres diagnosticadas 

com TEA apresentam com características únicas em cada 

aspecto do diagnóstico critérios quando comparados aos 

homólogos masculinos. 

 

Hoje na AMA-PI, contabilizamos 182 pessoas com autismo, sendo 156 meninos de 04 

até 39 anos e 26 meninas de 05 anos até 56 anos. 

Considerando a heterogeidade do Pais há dados que afirmam que 52% da população e 

feminina e que apresenta um papel importante na sociedade brasileira, necessitando de  

serviços de saúde que ofereçam atenção a esta menina, adolescente e mulher com TEA 

ainda realizam poucas ações de atenção o que contribui para que estas famílias se 

sintam menos  isoladas, sem orientação, informação e assistência principalmente das 

equipes de estratégias de saúde da família é cada vez mais presente a necessidade de 

atuar em conjunto para que o objetivo seja alcançado mais qualidade de vida para a 

população, há precariedade nas ações sistemáticas entre equipes que atuam na atenção 

básica e na especializada. 

Entendemos que a diversas fragilidades no sistema de saúde como equipes 

sobrecarregadas, precariedades de insumos e materiais, contra - referência com lista de 

espera para atendimentos especializados, melhoria da qualidade da alimentação e uso 

dos sistemas, ou seja, apesar das dificuldades as mudanças qualitativas do SUS que 

segundo Mota, Roberta, (2014, pag 05): 

         Resumidamente pode ser entendida pela ideia de um deslocamento, da ênfase em 

ações curativas, de caráter individual e voltadas para o diagnóstico e tratamento de 
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doenças, conferindo centralidade ao trabalho médico, para ações de caráter 

interdisciplinar e Inter profissional, que incluam a identificação e o enfrentamento de 

determinantes sociais e biológicas. De fatores de risco, além das ações de recuperação e 

reabilitação. 

 

     Do ponto de vista, o Sistema Único de Saúde atua para a universalidade e equidade 

do atendimento, recuperação e reabilitação e neste contexto que identificamos 

fragilidades de ações Inter geracionais do sistema devido a sua complexidade e 

grandeza de ações, ferramentas, abordagens, diretrizes entre outras que fazem o SUS o 

maior sistema de saúde no mundo. Para que estas ações sejam analisadas conformes as 

ações seguintes: Identificar as adolescentes e jovens adultos de 11 até 56 anos atendidas 

na AMA-PI; Entender a situação das Jovens autistas e o acesso à   serviços de saúde na 

atenção básica; apontar as dificuldades encontradas para o acesso a serviços   de saúde 

na atenção básica; estabelecer mecanismo para fortalecer a atenção básica e secundaria 

no atendimento a jovens com autismo: o Cartão Rosa Azuis; 

 

2.1 – PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES PLANEJADAS 

 

       Para o andamento do projeto proposto identificaremos que a AMA-PI é instituição 

conveniada ao Sistema Único de Saúde desde de maio de 2015, através do termo de 

parceria com a Prefeitura de Teresina, sendo o maior centro de atendimento 

especializado em atendimento as pessoas com autismo da cidade de Teresina, 

totalizando 182 pessoas cadastradas com lista de espera mais de 200 pessoas para iniciar 

os atendimentos, contam com uma equipe de 75 profissionais de nível médio para 

auxiliar nos serviços e organizar as ações e superior de diversas categorias (Terapeutas 

Ocupacionais, Psicólogos, Fisioterapeutas, Medico, Fonoaudiólogos, Pedagogos, 

Psicopedagogos, Assistente Sociais, Enfermeiro, Nutricionista, Educadores Físicos) 

entre outras que atuam na promoção da cidadania, habilitação e reabilitação das pessoas 

com TEA. Localizada na rua José Clemente pereira, n°2384, B. Primavera, zona norte 

de Teresina com funcionamento das 7hs ás 18hs com funcionamento de segunda a 

sexta-feira. 

  Realizamos um estudo bibliográfico com a temática, além do diagnóstico situacional 

da instituição, onde identificamos   os principais problemas em saúde da população em 

especial as mulheres que tem uma grande demanda não só clínica, terapêutica, mas 
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social, já que 100% das famílias estão em   situação de vulnerabilidade social e risco 

social e pessoal com renda percapita de 01 salário mínimo e residindo em bairros 

urbanos na grande periferia da capital, Teresina. 

    Identificamos através de pesquisa documentais nos prontuários clínicos da instituição 

cerca de 15 (quinze) adolescentes   e jovens   de 11 até 56 anos do sexo feminino que se 

enquadram na faixa etária do projeto Rosa Azuis, residentes na cidade de Teresina, 

pertencentes a zona urbana, sendo pacientes dos serviços da AMA-PI e dos demais 

serviços da comunidade, UBS e Estratégia da Saúde da Família, CRAS- Centro de 

Referência da Assistência Social, Centros de Referência Especializada  da Assistência 

Social – CREAS. 

Com a identificação do perfil, iniciamos um levantamento de problemas com aplicação 

de 15 questionários as famílias, a pesquisa é de abordagem qualitativa descritiva, pois, 

segundo Goldenberg (1997, pag.50) 

“Os dados qualitativos consistem em descrições 

detalhadas das situações com o objetivo de compreender 

os indivíduos em seus próprios termos”, ou seja, buscamos 

a descrição, com riqueza de detalhes, dos desafios na 

inclusão educacional de crianças com autismo em 

condições de vulnerabilidade social nas atividades 

desenvolvidas pelas equipes de trabalho nos espaços de 

pesquisa selecionados”.  

 

Foi utilizado o questionário aberto, que, conforme Goldenberg (1997, pág. .52) 

“Por ser uma resposta-livre, não limitada por alternativas 

apresentadas, o pesquisado fala ou escreve livremente 

sobre o tema que lhe é proposto pelos pesquisadores”. 

 

     Para assim priorizar quais a estratégia para o plano operativo de acordo com o 

questionário foi apresentada com três perguntas para as cuidadoras e responsáveis pelas 

adolescentes e jovens inseridas nos serviços da AMA/PI sobre o acesso aos serviços de 

saúde da sua UBS- Unidade básica de saúde e Equipe de Saúde da Família - que 

identificamos que: 

 

Sobre Conhecer a UBS/ESF: 
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 100% conhecem a Unidade Básica de Saúde da sua região; 

 

Segundo item: Sobre as dificuldades encontradas no acesso aos serviços da UBS/ESF:  

 

 100% :1ª atendimento médico, clinico devido à demora na marcação das 

consultas e a ausência de agentes comunitários nas visitas domiciliares; 

 90% :2 ª ginecológico não tiveram acesso a 1ª consulta ginecológica;  

 70%:  3ª odontológico tem dificuldades de solicitar encaminhamento ao centro 

de especializadas odontológicas – CEO -II; 

 50% 4ª acesso à medicação; tem dificuldades de troca de receita para receber 

medicação gratuita ofertada pelo SUS; 

 

Terceiro Item: Sobre a saúde das adolescentes e mulheres com Transtorno do Espectro 

do Autismo-TEA. 

 

 100% destacou a dificuldades em acesso aos serviços ginecológicos, 

principalmente antes da menarca e depois do primeiro ciclo, pois devido a 

patologia a alteração de comportamento bastante relatada no questionário e a 

falta de informação e orientação deste momento de mudança do corpo feminino 

que já traz diversos sintomas e características especifico do corpo feminino. Daí 

a necessidade de trabalhar além da patologia e sim ver como gênero (meninas, 

mulheres, idosas) que necessitam de acompanhamento na UBS, através das 

equipes para fazer prevenção, acompanhamento do ciclo, exames ambulatoriais 

de rotina, mamografias entre outras abordagens tão importantes para a detecção 

de doenças e sua prevenção. 

 

3 - CONCLUSÃO 

      Para o atendimento a pessoa com deficiência, principalmente as meninas, jovens, 

adultas com transtorno do Espectro do Autismo –TEA necessitam de atendimento 

básicos com atendimento prioritário pelas equipes de saúde da família, o contato 

interinstitucional para fortalecer a ação, e empoderando as famílias para este 

atendimento. O resultado esperado e a adesão das famílias e das equipes no acesso e 

fortalecimento da ação através de uma nova abordagem que iniciam em agosto até 
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dezembro de 2019 com a entrega de 15 cartões   Rosa Azuis de saúde para que as 

equipes de saúde da família e as equipes especializadas possam realizar a contra e 

contra referência adequada para assim fortalecer a intergeracionalidade e 

transdiciplinaridade das equipes. 

Observamos que o processo de inclusão  nos serviços apenas nos últimos anos tem se 

mostrado efetivo e discutido com a sociedade onde há décadas atrás não havia 

referencias de inclusão e de proteção pelo estado brasileiro a pessoas com deficiência 

onde o estigma e o preconceito os isolava   em suas casas ou em instituições sem acesso 

e o contato com seus semelhantes para assim aprender, imitar, brincar como qualquer 

criança e ter acesso aos meios que possam lhe garantir o aprendizado, a escolarização e 

assim superar as vulnerabilidades que a própria deficiência e a família enfrenta no seu 

cotidiano.  

A lei n°12.764/2012 – Lei de proteção aos direitos da pessoa com autismo, onde 

fomenta os efeitos legais e garante a proteção especial e dar visibilidade a cidadania e 

permite o acesso a recursos materiais, financeiros, e incentivos para acolher as 

demandas das pessoas com TEA, em especial as mulheres que necessitam de uma rede 

de saúde mais eficaz e eficiente com atendimento deste a atenção básica com acesso a 

serviços de prevenção a saúde até a especializada. 

      Diante do Exposto e sabedores da grande dificuldade de atendimento das Unidades 

de Saúde e das Equipes, em especial situações de grande complexidade no caso de 

atendimento a pessoas com Transtorno do espectro do autismo que apresentam 

comportamentos difíceis e muitas vezes não há capacitações para ofertar uma acolhida a 

estas famílias, no entanto o sistema único de saúde e universal e igualitário e garante o 

atendimento na atenção básica a todos, para tanto há necessidade de conhecer, 

compartilhar conhecimentos científicos, mas principalmente iniciar o  contato entre as 

equipes da atenção básica e especializada através de instrumentais que já fazem parte do 

cotidiano das equipes de saúde a introdução de um cartão que troque informações entre 

as mesma para um acompanhamento sistemático e continuado a menina,  mulher e 

jovem com TEA. 
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