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“O conhecimento é poder. Utilize parte do seu tempo para educar alguém sobre o autismo. 

Não necessitamos de defensores. Necessitamos de educadores.”

Asperger Women Association
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Esse  E-book serve para mim?

 Nosso e-book é voltado para todos que têm interesse no tema.  

 

 Sim, esse e-book serve para você que é professor de instituições de ensino, seja ela da 

rede pública ou privada.  

	 Esse	e-book	também	serve	para	você	que	é	profissional	da	

saúde mental, cuidador, prestadores de serviço, familiares e 

extende-se à toda a sociedade.

 O objetivo desse e-book é introduzir o leitor à compreensão

dos mecanismos que envolvem o portador de transtorno do 

espectro autista, e auxiliar no atendimento inclusivo.

 Esperamos que você tenha uma excelente leitura e

adquira o conhecimento esperado.

https://www.facebook.com/ITEQESCOLAS
https://www.instagram.com/iteqescolas/
https://iteqescolas.com.br/
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GUIA INICIAL PARA COMPREENDER O AUTISMO 

(TEA) 
PARTE I

Cenário

Pais confusos com o comportamento “estranho” de 

seus	filhos	pequenos.

-Quais são os marcos do desenvolvimento para que se 

perceba as diferenças e desvios de padrões?

-Vejamos alguns tópicos do comportamento esperado 

nas idades e fases de desenvolvimento: 

1- Com o bebê de aproximadamente seis meses, 

começa a necessidade de interações, virando a cabeça 

na direção que o chamam; 

2- O bebê compartilha a atenção da mãe ou do pai, se-

guindo o olhar deles;

3- O bebê sorri de volta, faz gracinhas, olha quando é 

chamado ou acompanha objetos e pessoas de um lado 

para o outro;

Alerta
Recusa de muito estímulo para olhar e atender aos chamados 

da mãe e do meio ambiente.

Alerta
Tende a não olhar para os chamados do meio ambiente, não 

olha quando chamam o seu nome.

Alerta
É passivo ou agitado demais, leva tudo à boca, não sorri e não 

gosta de toques, tem poucas expressões faciais para as diferen-

tes situações.
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Precisamos nos preocupar com os bebês, que, 

até seis meses nos apresentam “alertas” impor-

tantes para o autismo.

“O diagnóstico e os estímulos precoces nos ajudam a 

provocar melhora nesse quadro inicial de autismo”

Vejamos o comportamento de crianças 

pequenas com 12 meses de idade:

1-  Compartilha o olhar, olha para objetos diferentes, re-

age a sons fortes e diferenciados;

2- A criança sabe quem cuida dela, sorri imita ex-

pressões simples, faz sons com a boca, pisca forte, 

manda “tchau”, manda beijinhos etc;

3- 3- Fala palavras simples e soltas para se comunicar. 

Localiza sons e chamados, virando-se em direção à eles, 

mostra coisas com os dedos, entende comandos como 

“não”; “pára”. A criança faz imitações de gestos conven-

cionais, como telefonar, comer etc.

Alerta
Não reage à presença de seus cuidadores, não interessa à cri-

ança se sentir segura.                      

Alerta
Mostra-se impassível, não demonstra sentimentos, não reage a 

quase    nenhum estímulo exterior.                      

Alerta
Não se comunica através de palavras, não reage à estímulos 

como sons e chamados, não tem interação social, permanece 

apático com tudo que se dá ao seu redor.        
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Comportamento de crianças a partir de 24 

meses de idade:

1-  Ouve histórias infantis, aponta para imagens, inter-

cala os olhares olhando para o livro e para o adulto; 

2-	 	 Identifica	objetos	quando	lhes	é	perguntado,	segue	

comandos diversos, responde perguntas, imita sons, 

imita animais;

3-  Junta palavras, fala frases completas, salva e usa o 

nome das pessoas, amigos ou parentes. Participa de jo-

gos	com	colegas,	imita	coreografias,	identifica	emoções:	

triste, feliz; Corta, cola e dobra papéis; Usa garfo e col-

her sozinho.

Observação:

Quanto mais cedo os sintomas são identificados e 

começarmos a tratar, mais chances teremos de obter 

êxito com essas crianças, para que as mesmas tenham 

um bom futuro e melhoras na qualidade de vida.

Alerta
Não se interessa em ouvir as histórias infantis nem em ilust-

rações, não identifica cenas e objetos presentes nos livros de 

histórias.	Mostra-se	desmotivado	e	longe	daqueles	lugares,	figu-

ras coloridas do livro.       

Alerta
Não	entende	comandos	e	dificilmente	responde	perguntas	sim-

ples. Não se localiza no   tempo e espaço.       

Alerta
Observar se a criança apresenta um desenvolvimento saudável 

e dentro do esperado, caso contrário consulte um especialista, 

para análise dos sintomas de autismo e compreender que só o 

diagnóstico	não	é	suficiente	para	tratarmos	o	autismo.							
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- Normalmente é usado o D.S.M (Manual de Diagnóstico 

e Estatístico de Transtornos Mentais), material que pa-

droniza o conhecimento atualizado dos diagnósticos 

psiquiátricos, voltado para os profissionais da saúde. 

Facilita	o	diagnóstico	e	torna-o	mais	fidedigno,	e	ainda	

orienta com o diagnóstico os profissionais da área da 

educação. A partir de 2013, na quinta edição do D.S.M, 

o manual reuniu todos os `` Transtornos Invasivos do 

Desenvolvimento`` em uma única classificação diag-

nóstica possível: o TEA (Transtorno do Espectro Autista). 

-Desde 1980 vêm ocorrendo um aumento da quanti-

dade de crianças diagnosticadas com TEA, na ordem de 

1 a cada 59 atualmente, quando anteriormente era de 1 

a cada 10.000.

Podemos atribuir esse aumento a:

- Mudanças nos critérios 

diagnósticos: anteriormente 

os critérios utilizados para 

que se estabelecesse o Transtorno 

Mental Autístico envolviam sintomas mais graves;

- A sociedade teve maior conscientização e melhor re-

conhecimento das diferentes fases do Espectro Autista;

- Houve maior interesse por assuntos relacionados ao 

TEA, o que favoreceu maiores discussões e pesquisas 

sobre o assunto.

 Existem alguns instrumentos validados no Brasil 

que	podem	auxiliar	a	identificar	sintomas	ou	comporta-

mentos do TEA em crianças.

	 As	escalas:	“Modified	Checklist	for	Autism	in	Tod-

dlers” e “A Childhood Autism Rating Scale” também aux-

Diagnóstico de autismo

Testes e escalas para o autismo
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iliam	a	identificar	e	distinguir	os	casos	de	autismo	em:	

Leve, Moderado e Grave, além de diferenciar as crian-

ças	autistas	das	que	possuem	Deficiência	Intelectual.	

  De acordo com a nova versão do D.S.N-V, o TEA é 

dividido em três níveis, sendo:

Nível 1

 Crianças que precisam de pouco auxílio, pouca 

intervenção terapêutica para realizar atividades cotidi-

anas. Geralmente essas crianças falam, porém possuem 

dificuldade	em	iniciar	e	manter	uma	interação	com	out-

ras pessoas. 

Nível 2

 Crianças que precisam de mais apoio e interven-

ção terapêutica. Observe que os comportamentos apre-

sentados são restritos e repetitivos além de serem ób-

vios para outras pessoas. Essas crianças não gostam de 

ser	interrompidas	nas	suas	rotinas	e	ficam	

alteradas quando isso ocorre.

Nível 3

 Crianças que necessitam de tratamento e inter-

venção especializada. O diagnóstico é baseado em ob-

servação comportamental realizada por um médico 

especialista.	Professores	e	outros	profissionais	necessi-

tam de um diagnóstico precoce pois quanto mais cedo 

a intervenção, mais efetiva ela será. No Brasil, as famí-

lias que apresentam esse nível de Autismo podem rece-

ber descontos na compra de carros, isenção de rodízio 

e outros auxílios do Estado. Crianças autistas também 

têm direito de ter um auxiliar especialista em sala de 

aula.

Níveis de gravidade do Espectro Autista
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TEA e Família

 “Gabriela aos cinco anos foi diagnosticada por um 

psiquiatra com TEA. A primeira a perceber foi a mãe, 

que levou a menina ao psiquiatra que onde ocorreu o 

diagnóstico. A família hesitou para aceitar que a garota 

era diferente e muitos não aceitaram...”

 Os pais nunca estão preparados para a notícia de 

que	seus	filhos	apresentam	traços	de	espectro	do	autis-

mo. A imprevisibilidade do futuro e a perda do controle 

dos planos feitos para a criança são alguns dos motivos 

que levam o cérebro a pensar automaticamente em re-

cusar a possibilidade da criança apresentar o TEA. Out-

ros sentimentos apresentados pelos pais e familiares 

são: raiva, culpa e posteriormente a aceitação e a resil-

iência. 

 Inúmeras evidências já comprovaram que mui-

tas vezes o desenvolvimento do TEA está relacionado 

à fatores genéticos, e que são os genes os principais 

causadores dos sintomas. É importante para as famílias 

que já apresentaram TEA se atentarem no nascimento 

de irmãos não gemelares, ou seja, não gêmeos, após 

o nascimento do primeiro, as chances do próximo ir-

mão apresentar TEA são de 10 a 20%. Na população, as 

chances	de	se	ter	um	filho	com	TEA	são	de	1	a	2%.	

 Em alguns casos as alterações genéticas não são 

herdadas do pai nem da mãe e acontecem somente no 

indivíduo afetado, podendo ocorrer em um óvulo ou 

espermatozoide ou ao longo do desenvolvimento em-

brionário. As possibilidades desses casos ocorrerem 

variam de 5 a 10%. 

As dificuldades na aceitação
TEA: Fatores causadores
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 Outros fatores que estão sendo pesquisados e 

se correlacionam com o desenvolvimento do TEA são: 

idades materna e paterna avançadas; infecções que a 

mãe apresente durante a gravidez e que causa forte 

reação imunológica no organismo; diabetes gestacional; 

sangramento materno; exposição à toxinas; exposição à 

medicamentos; depressão materna e consequente uso 

de antidepressivos etc.

 Existem pessoas com TEA que gostam de se co-

municar e interagir, porém fazem isso de maneira “in-

adequada”,	possuem	maiores	dificuldades	e	falhas	nas	

sutilezas que regem uma interação social. 

 Muitas vezes pessoas que apresentam TEA são 

consideradas mais “frias” ou não afetivas por não ex-

pressarem os seus sentimentos da maneira esperada 

pelas	outras	pessoas.	Pessoas	com	TEA	tem	dificuldade	

de interpretar os próprios sentimentos e de expressá-

los. 

- Portadores de TEA apresentam prejuízo das funções 

executivas e em todas as habilidades que precisam 

dela, o que também pode gerar déficits em aprender 

por meio de Feedback e a falta de inibição de respostas 

irrelevantes	e	ineficientes.	

- Teorias que explicam a relação entre cérebro social e 

autismo são: A Teoria da Mente, A Flexibilidade Mental, 

Teoria dos Neurônios-Espelho e a Teoria da Coerência 

Central.

Relações sociais e TEA



Página 11TEA - Como trabalhar com autistas.

 A escola é o ambiente rico em estímulos pedagógi-

cos e sensoriais que permitem o desenvolvimento mais 

harmônico das crianças com TEA. 

 As intervenções pedagógicas que permitem a 

aprendizagem, às vezes não são simples, necessitando 

de um educador que tenha uma formação continuada, 

competências e habilidades para atuar e potencializar a 

aprendizagem dessas crianças com TEA.

 Uma equipe multidisciplinar pode indicar que cri-

anças com TEA estudem em escolas regulares, normais, 

dependendo do nível dentro do espectro, sendo que 

quando o caso for grave, é recomendado a adoção de 

uma escola especial. 

 A inclusão será bem vinda para a socialização, 

aprendizagem e interação dessas crianças; O uso e 

adaptação de 

materiais didáticos.

 Tenha atitudes como: nomear a criança para aju-

dante do dia, dê elogios, ofereça recursos visuais para 

melhorar o aprendizado. 

 É importante que o educador conheça o PEI (Pro-

grama de Educação Individualizada) para a adaptação 

curricular quando necessário. 

 O AT (Acompanhante Terapêutico) é geralmente 

um	profissional	ou	estudante	de	pedagogia	ou	psicólo-

ga que auxilia o professor em sala de aula no tratamen-

to de alunos com TEA. 

A criança e o ambiente escolar

Quadro de rotina
O quadro de rotina ajuda a organizar a criança e diminuir com-

portamentos como “birra” e ansiedade.
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 Sabemos que o TEA, o autismo em especial, ne-

cessita de estudos que nos levem à compreensão da 

temática” E o futuro? Autismo tem cura? Quais os direi-

tos das pessoas com TEA?

 Os Portadores de TEA conquistaram seus direitos 

que são assegurados pela Lei Federal nº 12.764/2012, 

que institui a política nacional de Proteção dos Direitos 

da Pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

 A Faculdade ITEQ Escolas, caminha junto aos pro-

fessores e pais no sentido de dar às pessoas com TEA, 

melhor qualidade de vida.

 Estamos formando a primeira turma de Pós-

Graduação em TEA, com as mais recentes pesqui-

sas sobre o assunto.

 

 Para interessados no assunto que ainda não 

têm formação universitária, disponibilizamos o 

Curso Livre de TEA, com a mesma qualidade e ob-

jetivo da Pós-Graduação. 

 Para mais informações, entre em contato com seu 

consultor ou acesse iteqescolas.com.br. 

 Agradecemos a todos que iniciaram esse caminho 

conosco.

 Não se esqueça de deixar em nossas redes sociais 

o seu comentário nos contando oque achou do nosso 

e-book.

          Até breve.

https://www.facebook.com/ITEQESCOLAS
https://www.instagram.com/iteqescolas/
https://www.linkedin.com/company/11395655/
https://www.youtube.com/c/GRUPOITEQ
http://www.iteqescolas.com.br
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