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Introdução



Transtornos do Globais do 
Desenvolvimento – TGD

 Transtornos do desenvolvimento caracterizados por
prejuízos qualitativos e abrangentes em três domínios
do desenvolvimento, presentes nos 3 primeiros anos de
vida (DSM IV-TR, 2002):

 Interação social recíproca
 Comunicação 

 Padrão de repertório de comportamentos e 
interesses restritos, repetitivos e 

estereotipados

APA, 2002



Nomenclatura

Transtornos Globais do Desenvolvimento

(TGD) 

Transtornos Invasivos do Desenvolvimento

(TID) 

Transtornos do Espectro Autista 

(TEA)

Transtornos abrangentes do desenvolvimento



CID-10
Autismo Infantil

Autismo Atípico (psicose infantil atípica,

retardo mental com características

autísticas)

 Síndrome de Rett

 Outro Transtorno Desintegrativo da

Infância

 Transtorno de Hiperatividade associado a

retardo mental e movimentos

estereotipados

 Síndrome de Asperger

 Outros Transtornos Invasivos do

Desenvolvimento

 Transtorno Invasivo do Desenvolvimento

Não Especificado.

DSM-IV-TR

 Transtorno Autista

 Transtorno de Rett

 Transtorno Desintegrativo da Infância

(síndrome de Heller, demência infantil

ou psicose desintegrativa)

 Transtorno de Asperger

 Transtorno Invasivo do

Desenvolvimento Sem Outra

Especificação (TID-SOE)

Entidades Nosológicas

APA, 2002



O espectro do  Autismo



DSM-V

 Lançamento: maio/2013
 Mudanças na Nomenclatura
 Perspectiva dimensional
 Eliminou categorias diagnósticas isoladas
 Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) como uma única

categoria de transtornos
 Déficits persistentes na comunicação e interação social em

diferentes contextos, bem como padrões de comportamento,
interesses ou atividades restritos e repetitivos, manifestados
precocemente na infância

(APA, 2012).

Transtornos do Espectro do Autismo - TEA



Epidemiologia
 Primeiro levantamento epidemiológico: IP de 4,5 em

10000 crianças de 8 a 10 anos- 1966

 Atualmente: 2 a 7 em cada 1000 indivíduos

 Estudos mais recentes: De 0,07-1,8% da população
geral

 No Brasil, estudo em Atibaia: 0,3%

 Nos EUA: Dados do CDC (2014): 1:42 (meninos); 1:
189(meninas)

 Sexo: 4 a 5 meninos para cada menina



Diagnóstico

• O diagnóstico dos TEA é clínico;

• Não há um único marcador biológico, até o 
momento, para a identificação dos TEA.



Tratamento
Terapia 

ocupacional 

Fonoterapia

Psico

terapia

Abordagens 
peda

gógicas

Apoio aos 
pais 

Farmaco

terapia

Outras 
modalidades



Intersetorialidade

• A análise dos problemas de nossa época nos leva cada vez mais a
perceber que eles não podem ser entendidos isoladamente;

• São problemas que precisam ser compreendidos sistemicamente,
pois são interligados e interdependentes;

• Isso remete para a necessidade de reconhecermos que vivemos em
um mundo em mudança, cuja percepção demanda uma nova
maneira de pensar, que contemple a complexidade e o caráter
interdependente dos problemas que nos afetam e as gerações
futuras.

(Capra, 1998:23; apud Junqueira, 2000)



• Morin (1996:260) diz que o todo existe como unidade e as partes
também, porque elas não são redutíveis ao todo;

• Assim, a diversidade constrói a unidade e vice-versa;

• Na visão sistêmica, compreendemos que os próprios objetos são redes
de relações, embutidas em redes maiores. Nessa perspectiva, as
relações são fundamentais. A percepção do mundo vivo como uma
rede de relações tornou o pensar em termos de redes uma característica-
chave do pensamento sistêmico;

• A realidade é percebida como uma rede de relações, interconectada por
concepções e de modelos, na qual nenhuma parte é fundamental;

• Nessa linha os critérios do pensamento sistêmico são interdependentes
e a natureza é vista como uma teia interconexa de relações, descrita por
meio de uma rede de conceitos e modelos todos igualmente
importantes.

Intersetorialidade

Junqueira, 2000



• Rede social é entendida como “o campo presente em

determinado momento, estruturado por vínculos entre

indivíduos, grupos e organizações construídos ao longo

do tempo” (Marques, 1999:46).

• “A maioria das pessoas continua pensando como

indivíduos isolados e não como parte de múltiplas redes

de interações: familiares, de amizade, de trabalho,

recreativas” (Najmanovich, 1995:61).

Intersetorialidade



Saúde

Judiciário

Assistência 

Social

Transporte

Universidades

Intersetorialidade
ONGs

Educação

Habitação

Usuários

Infra-estrutura



• Nas redes os objetivos, definidos coletivamente,
articulam pessoas e instituições que se comprometem a
superar de maneira integrada os problemas sociais.

• Nesse contexto se insere a compreensão dos TEA e sua
complexidade e o trabalho em rede, articulando
diferentes setores da sociedade no intuito de promover
saúde, educação, transporte, moradia (moradia
assistida), lazer, garantia de direitos, às pessoas com TEA
e seus familiares

Intersetorialidade e TEA



Intersetorialidade  X  Interdisciplinaridade

• A interdisciplinaridade consiste em relações entre
diversos saberes orientados para uma prática, para a
solução de problemas de saúde, educação, violência, etc.

• Caracteriza-se pela articulação das políticas sociais,
integrando saberes e práticas para resolver problemas
que afetam a população



O ônus econômico, social e em qualidade de 
vida do Autismo

Diversos estudos têm demonstrado o impacto do autismo na
economia, no bem estar social, e na qualidade de vida de
autistas e de seus cuidadores que mostram níveis mais elevados
de transtornos mentais, cansaço e exaustão, até culpa e raiva.

 Seus pais e cuidadores freqüentemente devem deixar seus
empregos para cuidar de seus filhos, ou perdem muito tempo
em serviços de saúde, ou com gastos relacionados ao cuidado,
educação e tratamento especializado multiprofissional de seus
filhos autistas.

Tudo isso gera gastos aumentados em educação especializada,
serviços de saúde e em perdas de profissionais no mercado de
trabalho por absenteísmo, demissões ou transtornos diversos
associados aos autistas e seus cuidadores.



Conclusões
• Os TEA se caracterizam por prejuízos de diferentes graus em

diversas áreas: sociabilidade, comunicação, padrões de
comportamentos.

• Tais prejuízos necessitam de um olhar interdisciplinar e
intersetorial, de modo que ocorra cotinianamente a garantia de
direitos e o acesso a serviços de saúde, educação, acesso a
transporte, lazer, moradia, esporte, cultura, etc.

• Parece simples??? 

• Talvez esse seja o maior desafio contemporâneo:

• Garantir atenção com dignidade às pessoas com TEA e seus
familiares, de forma que todos, tenham acesso integral e universal a
diferentes serviços interdisciplinares, que atuem de forma
intersetorial e cujo foco seja a promoção da qualidade de vida das
pessoas com TEA e de seus familiares
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•Obrigado!!!


