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RESUMO: 

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA), é um transtorno do neurodesenvolvimento, 

determinado por comprometimentos nas competências de relação social e pela existência de tipos de 

comportamentos estereotipados, repetitivos e específicos. Ofertar conhecimentos particulares quanto à 

estrutura da rede de atenção aos tratamentos terapêuticos para que a habilitação/reabilitação de indivíduos 

com TEA no Sistema Único de Saúde (SUS) percorra um caminho em prol da estimulação e do 

estabelecimento de serviços de atenção a indivíduos com TEA. Objetivo: O presente artigo tem como 

objetivo descrever de que forma a Atenção Básica auxilia as crianças e famílias com Transtorno do Espectro 

do Autismo (TEA) e qual a importância que este acolhimento pela porta de estrada da saúde pública, gera 

na dinâmica familiar. Metodologia: Possui delineamento sistemático, contando com uma revisão 

bibliográfica de artigos disponíveis na base de dados Scielo e Lilacs na plataforma BVSPSI. O período 

escolhido foram os artigos publicados entre janeiro de 2014 a 2019. Os critérios de inclusão para o presente 

estudo foram: pertencer ao contexto da psicologia frente aos tópicos desenvolvimento infantil, autismo e 

saúde pública. Resultados: Foi possível compreender que a Atenção Básica deve realizar uma estruturação 

em seus modelos de assistência a crianças e famílias com TEA, como forma de desenvolver ações que 

estimulem as habilidades durante todo o processo de desenvolvimento de habitação/reabilitação destas 

crianças, ofertando as famílias momentos em que permitam serem ouvidas, discutindo sobre seus medos, 

aprendendo formas alternativas e ferramentas para lidarem com o estresse deste processo. Conclusão: 

Conclui-se que são necessárias maiores informações como forma de auxiliar na Atenção Básica, uma 

produção de modelos de assistência a crianças e famílias com TEA, como forma de desenvolver ações que 

estimulem as habilidades durante todo o processo de desenvolvimento de habitação/reabilitação. 
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