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Introducao: Apesar de existirem estudos evidenciando a efetividade de programas de estimulação precoce (EP) em diversos tipos de
condições pediátricas, torna-se importante descrever as características destes programas no contexto das crianças com Transtorno do
Espectro Autista (TEA). Estes dados podem contribuir na definição de estratégias da equipe multiprofissional para intervenções
adequadas.

Objetivos: O objetivo deste estudo foi analisar o perfil de crianças com TEA atendidas em um programa de estimulação precoce e
descrever a constituição do programa bem como os aspectos principais das avaliações e intervenções.

Método: Estudo descritivo-exploratório de caráter retrospectivo, realizado entre março e abril de 2018, 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 224 prontuários disponíveis, 35 apresentaram o diagnóstico de TEA e, destes, 30 participaram do
programa de estimulação precoce e foram selecionados para análise. Foram coletados dados relacionadas à idade, sexo, tempo
gestacional, tipo de gestação, data de admissão na instituição, data de admissão na EP, tempo de permanência EP, tipo e quantidade de
avaliações médicas, tipo e quantidade de intervenções terapêuticas, tipo e tempo de intervenções complementares no período da EP,
dados relativos à família incluindo idade, escolaridade da mãe e do pai e renda familiar. 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.

Resultados: Houve prevalência do sexo masculino (87%), parto cesáreo (63%), e nascimento a termo (73%). As famílias apresentaram
escolaridade e renda predominando em níveis de baixo a médio. A avaliação inicial foi realizada aos 40,3±12,7 (16 - 63) meses,
incluindo, principalmente, médico otorrinolaringologista (53%) e pediatra (30%), psicólogo (97%) e fonoaudiólogo (90%). O ingresso na
EP ocorreu em média aos 48,3±15,6 (22,4 - 70,5) meses, permanecendo em atendimento em média por 1,5±1,0 (0,1 - 4,0) anos. As
intervenções mais frequentes incluíram a fonoaudiologia (97%) e psicomotricidade (80%) onde a terapia complementar mais realizada
foi a hidroterapia (31%).

Conclusão: Crianças com TEA realizaram a avaliação inicial tardiamente, aos três anos, com admissão no programa também
tardiamente, aos 04 anos. Participaram da EP por quase dois anos, com atendimentos principalmente nas áreas da linguagem e motora.
Estes achados fornecem dados para estruturação e modificação de programas de EP no TEA."
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