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Introdução: Transtorno do Espectro Autista (TEA) engloba uma variedade de transtornos do desenvolvimento, 
podendo variar desde sintomas discretos com o nível cognitivo alto ou próximo da normalidade até os níveis 
cognitivos muito baixos. No entanto, somente o diagnóstico dos “casos clássicos” são revelados aos familiares, 
evitando-se de incluir aquelas crianças que apresentam nível cognitivo praticamente normais e classificando-as, 
geralmente, como Síndrome de Asperger e assim eximir a atual classificação feita no DSM-5. Relato de caso: 
Genitora relata que seu filho, 3 anos e 6 meses, desde o primeiro ano de vida, achava-o diferente, com atraso 
da linguagem, balbuciava silabas e apresentava comportamentos repetitivos e só foi diagnosticado aos 3 anos, 
quando os sintomas se exacerbaram e a criança começou a bater a cabeça na parede quando não entendia as 
brincadeiras de seus “amiguinhos”, embora já conseguisse se comunicar com voz atonal. O pediatra informou à 
mãe que provavelmente a criança apresentava o diagnóstico de Síndrome de Asperger - Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), orientando-a a manter cuidados específicos e acompanhamento com a equipe multidisciplinar. 
Discussão: TEA é classificado por distúrbio complexo e variados graus de comprometimentos, o diagnóstico 
depende de uma avaliação acurada do comportamento psicossocial e da comunicação da criança. O nível cog-
nitivo apresenta dificuldade diagnóstica, pois às vezes pode ser bem limítrofe o que gera dúvidas ao médico. 
Deve o médico assistente da criança, procurar ao pensar no diagnóstico de TEA, encaminhar a criança para 
centros de referência, o mais precocemente possível, na busca de elucidação diagnóstica, evitando-se, dessa 
forma, a perda da janela importante de neuromodulacão neural nos primeiros dois anos de vida. Conclusão: O 
pediatra deve oferecer apoio profissional à família e olhar atento ao comportamento da criança na identificação 
precoce dos sinais do autismo. 
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Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) visa cessar a epidemia global de tuberculose (TB) até 2030, 
estimando-se uma redução de 80% da incidência e de 90% da mortalidade. Dessa forma, justifica-se análises 
epidemiológicas periódicas dessa afecção em território nacional e na população infanto-juvenil. Objetivo: 
Caracterizar o perfil epidemiológico das internações de crianças e adolescentes pelas variadas formas de aco-
metimento da Tuberculose no Brasil, no período de 2009 a 2019. Método: Trata-se de um estudo quantitativo-
descritivo, de corte transversal e caráter retrospectivo, baseado em dados do Sistema de Informação Hospitalar 
do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). A amostra 
avaliada inclui pacientes portadores de tuberculose, na faixa-etária de 0-19 anos, no período de janeiro de 2009 
a dezembro de 2019. Resultados: O Brasil notificou 88.316 casos de tuberculose no período de 2009-2019, 
em crianças e adolescentes de 0-19 anos de idade. Com relação a variedade orgânica, observou-se: pulmonar 
(72.363), pleural (6.477), ganglionar (5.572), meningoencefálica (1098), óssea (599), cutânea (294), ocular 
(261), genitourinária (122), laríngea (69), sendo 1461 casos notificados e não especificados. O coeficiente de 
prevalência, de acordo com a distribuição por macrorregiões, foi maior no Norte (1,13) seguido do Nordeste 
(0,83), sendo menor no Sudeste (053). A faixa-etária mais acometida foi dos 15-19 anos (50,4%), entretanto, 
pacientes menores de 01 ano apresentaram a maior taxa de mortalidade: 10,10 - cinco vezes mais elevada 
quando comparada as demais faixas-etárias avaliadas. O gênero masculino foi o mais afetado (55,6%) e com 
relação a raça, a maioria autodeclarou-se pardo ou branco. Conclusão: A análise epidemiológica da tuberculose 
permite orientar clínicos e pediatras através da avaliação do perfil de acometimento bem como mensurar o 
estágio de controle em que o país se encontra a fim de orientar estratégias para o controle da tuberculose.


