
ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA FRENTE AOS CASOS
DE PESSOAS COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA

REGIÃO DO VALE DO AÇO - MG

Sâmela de Barros Castro Félix FÉLIX (Unileste)

Introdução: A literatura tem destacado a importância da intervenção precoce em casos
de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), justamente devido ao seu potencial de
maximização de oportunidades do processo de desenvolvimento de crianças com
sintomas ou já diagnosticadas com TEA. Quanto mais precocemente forem iniciadas
as intervenções, maior será o potencial de evolução no desenvolvimento da criança,
pois, com uma intervenção ainda precoce é possível aproveitar a plasticidade neural
característica do período entre 0 a 3 anos de idade. Objetivo: Este trabalho tem como
objetivo identificar se a atuação de profissionais de Psicologia da região do Vale do
Aço, atuantes em casos diagnosticados com TEA, tem ocorrido precocemente. 
Metodologia: Os dados foram coletados  em entrevistas semi-estruturadas, realizadas 
com profissionais atuantes na área de assistência ao TEA. A pesquisa tem caráter
qualitativo e quantitativo. Resultados: Foram realizadas, até o momento, oito
entrevistas, dentre estas, três com profissionais atuantes no Sistema Único de Saúde
(SUS) e as demais em clínicas privadas. Quatro dos psicológos entrevistados, em
contexto privado, disseram ter sido possível realizar a intervenção precoce em crianças
com TEA. Os demais afimaram que a maioria das crianças acessa acompanhamento
especializado por volta dos 5 anos de idade, não caracterizando intervenções precoces.
Conclusão: Portanto, conclui-se que para alguns profissionais tem sido possível
realizar a intervenção precoce, devido aos diagnósticos realizados aos 24 meses e logo
em seguida inicia-se a intervenção. Entretanto, esta ainda não ocorre de maneira
suficiente, pois algumas crianças não tem acesso rápido e com facilidade ao
tratamento.
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