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Introducao: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma alteração do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, interação
social e comportamento de crianças. Assim, pode acarretar prejuízos significativos no desenvolvimento neuropsicomotor, limitação nas
atividades e restrição na participação social. A detecção precoce do TEA aumenta as possibilidades de intervenção minimizando
consequências futuras.

Objetivos: Investigar a prevalência de suspeita de TEA no município de Araranguá (SC). Além disso, verificar possíveis associações
entre a suspeita de TEA e alterações no desenvolvimento, comportamento e fatores de risco familiares destas crianças.

Método: Estudo transversal realizado na rede de atenção primária e nos centros de educação infantil de Araranguá(SC). Consistiu na
realização de entrevista com responsáveis por crianças de 18 a 34 meses por meio do “Survey of Wellbeing of Young Children
(SWYC)”. O SWYC é um questionário direcionado aos pais/responsáveis que aborda três domínios: desenvolvimento, comportamento e
fatores de risco familiares. O domínio desenvolvimento é composto pelos questionários: “Marcos do Desenvolvimento“ que avalia o
desenvolvimento neuropsicomotor e “Observações dos pais sobre interação social (POSI)” que visa rastrear TEA por meio de questões
relacionadas à comunicação, interação social e comportamentos repetitivos. Para avaliação do nível socioeconômico das famílias foi
utilizada a “Classificação Socioeconômica da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP)”. Para verificar existência de
associação entre POSI e outros desfechos foram utilizados os testes Qui-quadrado e Exato de Fisher (nível de significância ≤0,05) por
meio do programa Epi Info (versão 7.0).

Resultados: Dentre as 117 crianças avaliadas obteve-se prevalência de 19,66% de triagem positiva de TEA. Aproximadamente 52%
dessas crianças estão na faixa etária de 13 a 24 meses e 43% entre 25 a 34 meses, sendo 61% do sexo masculino e 39% do sexo feminino.
A maioria destas famílias (87%) pertencem às classes C1, C2 ou D-E. Foi verificada associação entre suspeita de TEA e “alteração no
desenvolvimento global” (p=0,01) e também com “relatos de violência doméstica” (p=0,005). Não foi encontrada associação entre
suspeita de TEA e “preocupações dos pais em relação ao desenvolvimento/comportamento de seus filhos” e “alterações de
comportamento"".

Conclusão: Foi encontrada elevada prevalência de suspeita de TEA, além de associações com alterações no desenvolvimento e violência
doméstica. Isso reforça a necessidade de melhor vigilância do desenvolvimento infantil para identificar e encaminhar para intervenção
precoce crianças com suspeita de TEA e suas famílias."
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