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RESUMO

O transtorno do espectro autista (TEA) é um transtorno do
neurodesenvolvimento caracterizado por uma diversidade na
apresentação de seus sinais e sintomas, relacionando-se com a
diminuição da autonomia e a prejuízos na inclusão escolar e social. O
diagnóstico precoce é essencial, pois, permite antecipar a estimulação e
melhorar o desenvolvimento e o prognóstico do paciente. Entretanto, no
Brasil, percebe-se que ocorre um atraso significativo nesse processo.
Nesse contexto, o objetivo deste estudo é identificar os principais fatores
que dificultam a identificação e o diagnóstico precoce do TEA no cenário
brasileiro. Para isso, realizou-se uma revisão integrativa de literatura,
exploratória e de abordagem qualitativa. Para a construção metodológica
deste trabalho, foram utilizados artigos científicos, teses, trabalhos de
conclusão de curso e dissertações consultadas as bases de dados SciELO,
BVS, PubMed e Oasisbr publicados no período de 2013 a 2019. Os
descritores utilizados foram autismo e autista. Posteriormente, tais
expressões foram cruzadas com: diagnóstico, rastreamento,
instrumentos, profissionais, Brasil e SUS. Após a análise do material, 37
artigos contemplaram os objetivos desta pesquisa. Como resultado,
identificou-se quatro grupos de desafios unidos de acordo com suas
características, sendo estas: influência dos pais, fragilidades na rede de
atendimento, despreparo dos profissionais e disponibilidade de
instrumentos. Esses fatores justificam os atrasos citados anteriormente e
evidenciam a necessidade de fomentar pesquisas com a finalidade
de criar estratégias para amenizar as dificuldades encontradas e
potencializar o processo de diagnóstico de TEA e a assistência à
população afetada por esse transtorno.
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