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Introdução e objetivos: Crianças com Transtorno do Espectro Autista
(TEA) apresentam alterações nas áreas da comunicação, socialização e
atividades de vida diária que requerem uma abordagem de tratamento
multidisciplinar. Torna-se importante analisar o perfil dessas crianças a fim
de melhorar as práticas diagnósticas e os programas de intervenção. O
objetivo do estudo foi analisar as características epidemiológicas de crianças
com TEA atendidas em uma fundação de referência.

Métodos: Estudo descritivo-exploratório de caráter retrospectivo, realizado
entre fevereiro e junho de 2016, analisando prontuários de crianças com
TEA atendidas em uma fundação de referência. A pesquisa foi aprovada pelo
CEPSH/UDESC registrada com CAAEE nº. 39722114.7.0000.0118. Entre
130 prontuários disponíveis, 25 apresentaram o diagnóstico de TEA e
cumpriram os critérios de inclusão. Foram coletados dados
sociodemográficos, clínicos, frequência e tipo de avaliações/intervenções. As
análises foram realizadas através de estatística descritiva com distribuição
de frequências para variáveis qualitativas e médias com respectivos desvios
padrão e amplitude para variáveis quantitativas.

Resultado: Houve prevalência no sexo masculino (88%) com média de
idade de 9±2,7 (6–14) anos e pais com idade elevada (média acima de 38
anos). Em média, as crianças ingressaram na instituição aos 4,1±2,1 (02–11)
anos e receberam o diagnóstico aos 4,1±1,6 (02–07) anos. Nas consultas
médicas, 68% receberam atendimento de pediatra e menos de 40% foram
atendidas por neurologista ou psiquiatra. Mais de 90% das crianças foram
avaliadas na triagem por fisioterapeutas, fonoaudiólogos e psicólogos. Entre
as especialidades de atendimento, todas as crianças receberam atendimento
de fonoaudiologia, cerca de 50% foram atendidas na estimulação precoce e
02% realizavam fisioterapia.

Discussão e conclusão: O predomínio do sexo masculino e idade elevada
dos pais aqui verificados são característicos do TEA. O ingresso na
instituição e o diagnóstico foram tardios, havendo poucas crianças



acompanhadas por neurologista. As avaliações foram multidisciplinares,
ocorreu um predomínio de atendimentos de fonoaudiologia e nem todas as
crianças receberam estimulação precoce. Os achados apresentados podem
contribuir para melhores estratégias de diagnóstico e intervenção no TEA.
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