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Resumo 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno sem etiologia definida. As 

variáveis que o determinam relacionam-se com a história de vida da criança, 

principalmente, intercorrências médicas e das interações sociais. O grau de seu 

comprometimento depende, em parte, do quão precocemente os primeiros sinais de seu 

desenvolvimento são detectados e de a criança ser encaminhada, o quanto antes, para 

tratamento adequado. Os primeiros profissionais a terem contado com a criança são os da 

atenção primária à saúde (pediatras, enfermeiros, auxiliares de enfermagem). A proposta 

deste trabalho foi a de investigar se um programa de vigilância do desenvolvimento infantil 

de um serviço público como o das Unidades Básicas de Saúde (UBS) constitui-se meio 

apropriado para a identificação precoce de sinais de TEA. Para isso, foram avaliados (a) o 

protocolo de orientação à prática profissional no atendimento de puericultura; (b) a 

correspondência entre as orientações do protocolo e os instrumentos de coleta sobre o 

desenvolvimento da criança; (c) tipos de registros (em especial, queixas, orientações 

profissionais, desenvolvimento social, neuropsicomotor e da linguagem da criança) 

contidos em 45 prontuários de crianças na faixa etária de >15 dias a 24 meses; (d) as 

formações profissionais e os conhecimentos sobre o TEA de um pediatra, um enfermeiro e 

cinco auxiliares de enfermagem, por meio de entrevistas; (e) por meio de filmagens 

avaliou-se os comportamentos de um pediatra, 2 enfermeiros e 7 auxiliares de enfermagem 

com relação à anamnese e suas interações com a criança em atendimentos de puericultura, 

assim como a ocorrência de comportamentos infantis, relacionados no quadro do TEA., 

durante atendimentos de puericultura. As referidas avaliações foram baseadas em 

orientações contidas na literatura sobre a identificação precoce dos sinais do TEA. Pelo 

conjunto dos dados e análises realizadas a resposta é positiva: os serviços de puericulturas 

disponíveis nas UBS podem constituir-se sim oportunidades para a identificação precoce 

de sinais de TEA. Contudo, avaliou-se necessário realizar aprimoramentos em todas as 

instâncias avaliadas. Os aprimoramentos se dariam primeiro pela inclusão, no protocolo, de 

novas orientações aos profissionais, especialmente com relação ao desenvolvimento social 

e da linguagem; segundo, pela inclusão do maior número possível de itens correspondentes 

às descrições do protocolo no material de coleta, bem como, a reestruturação desse 

material, de forma a facilitar a visualização do profissional da evolução dos 

comportamentos da criança e, consequentemente, a presença de possíveis atipicidades, 

como os sinais do TEA; terceiro, pela oferta de cursos de capacitações nos quais os 

profissionais sejam treinados a observar a criança, a registrar seu desenvolvimento, 

questionar os pais sobre o desenvolvimento dos próprios filhos, orientá-los de forma 

adequada para que fiquem atentos com défices de desenvolvimento que possam indicar 

risco de TEA. 
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