
AUTISMO
ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À

FAMÍLIA NO CAPS
Ana Cristina de Melo – Psicóloga  (CAPS)



CAPS E FAMÍLIAS, BREVE

HISTÓRIA

No início acompanhantes, 

depois participantes



TRATAMENTO E

FAMÍLIA:

Importância da presença e 

participação da família



CONVITE ÀS 

FAMÍLIAS

Celebração – 1ª Festa da

família (Dezembro de 2018)

Grupo de família – 1º

encontro 13/03/2019



GRUPO DE FAMÍLIA –
ADOLESCENTES E

CRIANÇAS

Objetivo – Momento de troca de
experiências, debate de temas,
informações sobre possíveis
medicações, como lidar com
determinadas patologias e a
família também pode trabalhar
suas emoções.



CAPS

MULTIDISCIPLINARIDADE

 Compromisso da equipe

 Afeto



POR QUE A FAMÍLIA É

TÃO IMPORTANTE?

 Noção Jurídica

 Noção da Psicologia 

 Noção da Sociologia



FAMÍLIA

 Visão jurídica – “A transição da
família como unidade econômica
para uma compreensão solidária e
afetiva, tendente a promover o
desenvolvimento da personalidade
dos seus membros, traz consigo a
afirmação de uma nova feição, agora
fundada na ética, na afetividade e na
solidariedade.” Tepedino, Gustavo.
1999, pg. 64.



FAMÍLIA

 Visão da Psicologia - “Um grupo
de pessoas vivendo em uma
estrutura hierarquizada, que
convive com uma proposta de uma
ligação afetiva duradoura,
incluindo uma relação de cuidado
entre adultos e deles para crianças
e idosos que aparecem no
contexto. “



FAMÍLIA

 Visão da Sociologia - “A família é
hoje o espaço da vida privada em
que cada um de nós divide, com
outros, afeto e compromissos
fidelizadores (...) Até mesmo as
crianças de rua formam núcleos
familiares, reproduzindo as
figuras paternas e maternas.”
Lucila Scavone, socióloga.



O PSICÓLOGO E O

ATENDIMENTO

(INTERVENÇÃO)

 Formação de alicerces para as

competências sociais e emocionais

(identificar e expressar emoções e

construir relacionamentos)



O PSICÓLOGO E O

ATENDIMENTO

(INTERVENÇÃO)

 Desenvolvimento funcional

Evitar foco em 

comportamentos isolados



RESULTADOS

ESPERADOS

Interagir de modo espontâneo

 Brincar com criatividade e

pensar simbolicamente (ex. fingir

que um graveto é uma varinha

mágica)



RESULTADOS

ESPERADOS



 Desenvolver a autonomia

 Estabelecer relações de

qualidade



REFERÊNCIAS

BIBLIOGRÁFICAS

http://www.ambitojuridico
.com.br/site/index.php?n_l
ink=revista_artigos_leitur
a&artigo_id=6792 >. Acesso 
em mar 2019.



REFERÊNCIAS

BIBLIOGRÁFICAS

www.portaldeboaspraticasiff.fi
ocruz.br/wp-
content/uploads/2017/10/4-
CARNUT-Leonardo-FAQUIM-
Juliana.pdf > Acesso em março 
de 2019
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