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 O transtorno do espectro autista (TEA) é um distúrbio do
neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento
atípico, manifestações comportamentais, déficits na
comunicação e na interação social, padrões de
comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo
apresentar um repertório restrito de interesses e atividades.
 O TEA é caracterizado por condições que levam a
problemas no desenvolvimento da linguagem, na interação
social, nos processos de comunicação e do comportamento
social, sendo classificado como um transtorno do
desenvolvimento.
 Crianças com transtorno do espectro autista vivenciam
uma trajetória de desenvolvimento em áreas como cognição
social, comunicação e padrões de interesses e
comportamentos bem diferentes do comum.

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)

Fontes: <https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/transtorno-do-espectro-autista/definicao-tea/>
<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/saude-realiza-live-para-discutir-politicas-publicas-e-iniciativas-para-
o-atendimento-de-criancas-com-autismo>
<http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2021/20211207_PCDT_Comportamento_Agressivo_no_TEA_CP_107.pdf>

https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/transtorno-do-espectro-autista/definicao-tea/
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/saude-realiza-live-para-discutir-politicas-publicas-e-iniciativas-para-o-atendimento-de-criancas-com-autismo
http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2021/20211207_PCDT_Comportamento_Agressivo_no_TEA_CP_107.pdf


SINAIS DE ALERTA E DIAGNÓSTICO

  Aspectos no neurodesenvolvimento da criança podem ser
percebidos nos primeiros meses de vida, sendo o diagnóstico
estabelecido por volta dos 2 a 3 anos de idade. A
prevalência é maior no sexo masculino.
 A identificação de atrasos no desenvolvimento, o
diagnóstico oportuno do TEA e o encaminhamento para
intervenções comportamentais e o apoio educacional na
idade mais precoce possível podem levar a melhores
resultados a longo prazo, considerando a neuroplasticidade
cerebral.
 O diagnóstico do TEA é essencialmente clínico, feito a
partir das observações da criança, entrevistas com os pais e
aplicação de instrumentos específicos. Instrumentos de
vigilância do desenvolvimento infantil são sensíveis para
detecção de alterações sugestivas de TEA, devendo ser
devidamente aplicados durante as consultas de puericultura
na Atenção Primária à Saúde. O relato/queixa da família
acerca de alterações no desenvolvimento ou
comportamento da criança tem correlação positiva com
confirmação diagnóstica posterior, por isso, valorizar o
relato/queixa da família é fundamental durante o
atendimento da criança.

Fonte: <https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/transtorno-do-espectro-autista/definicao-tea/>

https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/transtorno-do-espectro-autista/definicao-tea/


REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
E AS AÇÕES DE CUIDADO

Fonte: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/linha_cuidado_atencao_pessoas_transtorno.pdf>
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https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/linha_cuidado_atencao_pessoas_transtorno.pdf


A Caderneta de Saúde da Criança, um importante documento
para orientar as equipes de saúde na condução do cuidado
adequado às crianças com desenvolvimento atípico no SUS e
que está em processo de revisão, contará com um
instrumento de avaliação do desenvolvimento infantil
aplicado pelo profissional de saúde, em conjunto com os
cuidadores, para o rastreio e identificação precoce do TEA.
Tem o objetivo de orientar a rede e ampliar a detecção
precoce e oportuna de sinais sugestivos de desenvolvimento
atípico das crianças entre 16 e 30 meses, com entrevista de
seguimento (M-CHAT-R/F), o que possibilitará a intervenção
por estratégias compartilhadas com a família, como a
Estimulação Precoce (estímulos ao desenvolvimento da
criança mediados por atividades lúdicas), mesmo antes que o
diagnóstico seja fechado na atenção especializada.

CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/saude-realiza-live-para-discutir-politicas-publicas-
e-iniciativas-para-o-atendimento-de-criancas-com-autismo>

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/saude-realiza-live-para-discutir-politicas-publicas-e-iniciativas-para-o-atendimento-de-criancas-com-autismo


PRINCIPAIS PUBLICAÇÕES

CLIQUE PARA ACESSAR A VERSÃO:
MENINA - MENINO

Caderneta da Criança

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_crianca_menina_passaporte_cidadania_3ed.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_crianca_menino_passaporte_cidadania_3ed.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_crianca_menino_passaporte_cidadania_3ed.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_crianca_menina_passaporte_cidadania_3ed.pdf


PRINCIPAIS PUBLICAÇÕES

CLIQUE AQUI E ACESSE A OBRA

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do
Comportamento Agressivo no Transtorno do

Espectro do Autismo

http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2021/20211207_PCDT_Comportamento_Agressivo_no_TEA_CP_107.pdf
http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2021/20211207_PCDT_Comportamento_Agressivo_no_TEA_CP_107.pdf


PRINCIPAIS PUBLICAÇÕES

CLIQUE AQUI E ACESSE A OBRA

Guia de Atenção à Saúde Bucal da
Pessoa com Deficiência

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_atencao_saude_bucal_pessoa_deficiencia.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_atencao_saude_bucal_pessoa_deficiencia.pdf


PRINCIPAIS PUBLICAÇÕES

CLIQUE AQUI E ACESSE A OBRA

Diretrizes de Atenção à Reabilitação da
Pessoa com Transtornos do Espectro do

Autismo (TEA)

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_reabilitacao_pessoa_autismo.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_reabilitacao_pessoa_autismo.pdf


PRINCIPAIS PUBLICAÇÕES

CLIQUE AQUI E ACESSE A OBRA

Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência
no âmbito do SUS: instrutivo de reabilitação

auditiva, física, intelectual e visual

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/instrutivo_reabilitacao_auditiva_fisica_intelectual_visual.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/instrutivo_reabilitacao_auditiva_fisica_intelectual_visual.pdf


PRINCIPAIS PUBLICAÇÕES

CLIQUE AQUI E ACESSE A OBRA

Autismo: orientação para os pais

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd03_14.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd03_14.pdf


Para mais publicações sobre
Transtorno do Espectro Autista,

acesse aqui a pesquisa na BVS MS.

Para saber mais, entre em contato
conosco:

Atendimento por e-mail:
bibreferencia@saude.gov.br

Atendimento por Telefone:
(61) 3315-2410

Consulta online ao acervo:
http://bvsms.saude.gov.br/

Pesquisa de Atos Normativos do
Ministério da Saúde:

http://saudelegis.saude.gov.br/sau
delegis/secure/norma/listPublic.xht

ml

Solicitação de artigos científicos
em saúde:

bibcomut@saude.gov.br

https://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/?u_filter%5B%5D=fulltext&u_filter%5B%5D=db&u_filter%5B%5D=mj_cluster&u_filter%5B%5D=collection_bvsms&u_filter%5B%5D=la&u_filter%5B%5D=year_cluster&u_filter%5B%5D=type&fb=&q=Transtorno+do+Espectro+Autista&pt=&inlineRadioOptions=opcao2&where=&filter%5Bfulltext%5D%5B%5D=1&years=on&range_year_start=2017&range_year_end=2022
mailto:bibreferencia@saude.gov.br
http://bvsms.saude.gov.br/
http://saudelegis.saude.gov.br/saudelegis/secure/norma/listPublic.xhtml
mailto:bibcomut@saude.gov.br
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