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EIXO: CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO 

CATEGORIA: COMUNICAÇÃO ORAL 

INTRODUÇÃO: A Faculdades Pequeno Príncipe (FPP), que oferece o Curso de Graduação 

em Medicina, privilegia a metodologia da problematização, e, cumprindo a resolução do MEC 

número 7 de 18/12/2018, deu início aos projetos de curricularização de extensão no 1º 

semestre de 2021, na busca pela formação de médicos dentro de uma visão holística da 

medicina.  Dentro da matéria ensino clínico, durante atividades referentes à anamnese 

pediátrica, houve a oportunidade de criação de um projeto acerca do Transtorno do Espectro 

Autista (TEA). O TEA é um transtorno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por 

dificuldades de comunicação e interação social, com presença de comportamentos e/ou 

interesses restritos e repetitivos. É permanente e não apresenta cura, no entanto, se 

precocemente diagnosticado e iniciadas medidas terapêuticas, suaviza-se os sintomas (SBP, 

2019). Assim, a busca por sinais precoces do autismo tende cada vez mais a ser uma área de 

intensas pesquisas científicas. Nesse contexto, os sinais sugestivos de TEA no primeiro ano de 

vida são de extrema importância. Deste modo, justifica-se este estudo pela relevância de tais 

marcos na primeira infância, à luz da literatura. Partindo dessa premissa, surge a seguinte 

questão norteadora: Quais são as alterações dos marcos no desenvolvimento na primeira 

infância que poderiam ser sinal de alerta do Transtorno do Espectro Autista? OBJETIVOS: 

Conceituar o transtorno do espectro autista (TEA) e sua prevalência no Brasil; identificar, à 

luz da literatura, sinais de alerta para TEA no primeiro ano de vida, infância e adolescência; 

abordar o diagnóstico precoce e identificar os fatores de risco e associados ao TEA. 

METODOLOGIA: Tratou-se de uma Revisão Narrativa de Literatura (RNL), que se propõe 

a descrever o desenvolvimento de determinado assunto, sob o ponto de vista teórico ou 

contextual, mediante análise e interpretação da produção científica existente. Essa síntese de 

conhecimentos a partir da descrição de temas abrangentes favorece a identificação de lacunas 

de conhecimento para subsidiar a realização de novas pesquisas (BRUM et al., 2015). A busca 

de artigos se deu por meio das bases de dados Literatura Latino-americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), na biblioteca SciELO - Scientific Electronic Library Online e 

na plataforma Google Scholar, no período de junho de 2021, utilizando-se os descritores: 

Transtorno do Espectro Autista; Desenvolvimento da criança e saúde pediátrica. Foram 

encontrados artigos publicados desde 2014 classificados por relevância em qualquer idioma, 

totalizando 6 artigos analisados. RESULTADOS: O TEA é causado pela combinação de 

fatores genéticos e ambientais (BACKES, R.B; BACKES, B; BOSA, B. 2014), sendo fatores 

para desencadeamento da doença: idade avançada dos pais, negligência, exposição a fatores 

teratogênicos, diabetes e infecções na gestação, prematuridade e baixo peso no nascimento 

(GOMES, K.A.S. 2021). Estima-se que 30% dos casos apresentem deficiência intelectual e 



 

 

este transtorno é frequentemente associado a outros transtornos psiquiátricos, como déficit de 

atenção, hiperatividade, depressão, ansiedade, além de epilepsia e dificuldades motoras, uma 

vez sendo um espectro, com diferentes formas de apresentação (SBP, 2019). Acerca da 

prevalência, segundo a OMS, há 1 caso para cada 88 crianças no Brasil e é maior em meninos 

do que em meninas, na proporção aproximada de 5:1. O diagnóstico do TEA é 

fundamentalmente clínico, baseado em observações das características comportamentais e a 

partir de informações dos pais. Também, os instrumentos de triagem, escalas e avaliações 

padronizadas vêm se mostrando necessários no processo diagnóstico (MACHADO, LERNER, 

NOVAES, PALLADINO, & CUNHA, 2014). Nesse contexto, algumas crianças apresentam 

os sintomas logo ao nascer, na maioria, entretanto, só são identificados entre 12 e 24 meses. 

Alguns marcadores potencialmente importantes no primeiro ano de vida são: atraso no 

desenvolvimento motor, sensibilidade diminuída a recompensas sociais e dificuldade no 

controle da atenção e motor. Com seis meses, poucas expressões faciais, baixo contato ocular, 

ausência de sorriso social e pouco engajamento sociocomunicativo estão presentes. Com nove 

meses não realiza troca de turno comunicativa ou balbucia “mama/papa”, não olha quando é 

chamado nem para onde se aponta, pouca imitação ou ausente. Com 12 meses há ausência de 

balbucios, gestos convencionais e a fala “mamãe/papai”, também de atenção compartilhada. 

Por fim, em qualquer idade o sinal de perda de habilidades já adquiridas (SBP, 2019). Baixa 

atenção à face humana, pouca vocalização, incômodo a sons altos e toque, distúrbio do sono e 

pouca responsividade na amamentação são sinais suspeitos. No Brasil, há Protocolo de 

Avaliação para Crianças com Suspeita de Transtornos do Espectro do Autismo (PROTEA-R), 

instrumento não verbal de avaliação entre 24 e 60 meses de idade, construído por 

pesquisadores brasileiros (BOSA, ZANON, & BACKES, 2016). Nesse sentido, a rápida 

intervenção pode surtir efeitos positivos devido à alta plasticidade e maleabilidade cerebral na 

primeira infância, com melhor prognóstico e desenvolvimento da criança, indicando-se um 

psiquiatra infantil ou neuropediatra (SBP, 2019). A abordagem psicológica do paciente com 

TEA é particular, levando em consideração suas necessidades de maneira interdisciplinar, 

entre seus interesses e dificuldades, estabelecendo-se um vínculo. (GUZMÁN, G. et al. 2017). 

Após a revisão de literatura, foi produzido conteúdo a ser divulgado em redes sociais, as quais 

se tornaram o melhor e único contato com a comunidade durante a pandemia do COVID-19. 

CONCLUSÕES: Destaca-se, dos resultados obtidos, uma descrição pontuada de marcos 

diferenciais no desenvolvimento da criança com TEA, sendo presente, muitas vezes a negação 

social por parte da família ou desatenção sobre tais sinais. Logo, compreendemos a 

importância do estímulo à pesquisa e conscientização da população acerca do TEA, com base 

científica e interativa, através de políticas e investimentos públicos na saúde e combate às fake 

news.  Destarte, é vital para os acadêmicos e futuros profissionais da saúde a oportunidade de 

estudar o tema. Desta forma, pais e médicos, estarão preparados para a abordagem precoce e 

completa da criança portadora do TEA, atuando juntamente com a sociedade, embasada em 

evidências, para maior espaço de discussão acerca do transtorno. 

PALAVRAS-CHAVE: Transtorno do Espectro Autista; Desenvolvimento da criança; Saúde 

pediátrica. 
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