
Eixo 3 - Atenção à Saúde do Território
Prática 2: Intervenção assistida por animais como estratégia para

crianças do espectro autista na Atenção Primária à Saúde

Link: Recursos gráficos

Descrição da prática segundo autor(es/as)

Descrição – O que foi realizado, por quê e como foi desenvolvida a experiência?

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm sido um tema recorrente da atualidade para
abordagem na Atenção Básica, é percebido um aumento de casos de crianças avaliadas
nos territórios com aspectos atípicos de desenvolvimento, ao mesmo tempo que o olhar
dos diversos profissionais da Atenção Básica, beneficiado pela inclusão das equipes de
NASF na Estratégia de Saúde da Família, se tornou atento para o desenvolvimento
infantil, as dificuldades para conclusão de diagnósticos e encaminhamentos para
intervenções precoces ficaram evidentes. No intuito de oferecer assistência às famílias
com crianças em hipótese diagnóstica de TEA, essa intervenção teve por objetivo
estimular o desenvolvimento da linguagem receptiva e expressiva e auxiliar no
crescimento e desenvolvimento nutricional adequado dessas crianças, além de

https://drive.google.com/drive/folders/16Dz1pLdGhYhkYf21VoFeRpUEqAmvAr4X?usp=sharing


favorecer a compreensão e a realização de atividades e ações que favoreçam a rotina e o
ambiente onde elas crescem. Foram realizados sete encontros presenciais com crianças
previamente elencadas e famílias, cada encontro com duração de 1 hora. Nos encontros
foram utilizados animais (porquinhos da índia), que contribuíram para o trabalho de
questões relativas à estimulações auditivas e de linguagem, dificuldades no vocabulário
expressivo e semântico, alterações sensoriais, a seletividade e recusa alimentar, além
da interação e barreiras de percepção das famílias com as crianças. O modelo de
intervenção se mostrou satisfatório, com avaliação positiva dos participantes e
profissionais envolvidos, e novos grupos no formato estão sendo replicados no
território.

Quais desafios foram encontrados para o seu desenvolvimento e o que ainda pode
ser melhorado para o pleno desenvolvimento da prática?

O principal desafio para a realização da intervenção estava na obtenção de espaço físico
adequado para favorecer os encontros e a adesão das crianças e das famílias. Crianças
com hipótese diagnóstica de TEA, em muitos momentos se tornam inquietas e
desatentas, e para realizar as atividades com ganhos efetivos, era necessário uma
estrutura de suporte que respondesse estas necessidades. No intuito de solucionar o
problema apresentado, foi firmada uma parceria com o Compaz Dom Helder, o projeto
foi apresentado para a direção do Compaz e foi identificado que parte das crianças
elencadas nas unidades de saúde da Família que comporiam o primeiro grupo, também
eram acompanhadas nesse equipamento social. A abertura e integração dos diversos
equipamentos sociais de um território é fator determinante para o desenvolvimento de
intervenções inovadoras, tendo em vista a limitação de estrutura de parte das unidades
de saúde.

Como a experiência impactou o território?

Os principais ganhos obtidos na intervenção estão associados aos esclarecimentos das
famílias sobre as possibilidades de uma criança com hipótese diagnóstica de TEA.
Grande parte dessas crianças não consegue diagnóstico e não se encontram em terapias
específicas que seriam extremamente necessárias para o seu desenvolvimento e ganho
de autonomia, o desconhecimento das famílias sobre formas de intervenções possíveis
no âmbito familiar também se mostra evidente. A Atenção Básica vêm se mostrando
eficiente no processo de avaliação de aspectos do desenvolvimento infantil, e as
possibilidades de intervenções que estejam no âmbito deste primeiro nível de atenção
se tornam essenciais.


