
TRANSTORNOS GLOBAIS 

DO DESENVOLVIMENTO: 

 ASPECTOS BÁSICOS 



DEFINIÇÃO 
F84  - Transtornos Invasivos do Desenvolvimento 

 

Grupo de transtornos caracterizados 
por alterações qualitativas das 
interações sociais recíprocas e 
modalidades de comunicação e por 
um repertório de interesses e 
atividades restrito, estereotipado e 
repetitivo. Estas anomalias qualitativas 
constituem uma característica global 
do funcionamento do sujeito, em 
todas as ocasiões. 



CID-10 

TRANSTORNOS INVASIVOS DO DESENVOLVIMENTO 

F84.0 – Autismo Infantil 

F84.2 – Síndrome de Rett 

 

F84.3 – Outro Transtorno Desintegrativo da Infância 

F84.5 – Síndrome de Asperger 

F84.1 – Autísmo Atípico 

F84.4 – Transtorno com Hipercinesia  Associada a Retardo Mental e a 

Movimentos Estereotipados 

F84.8 – Outros Transtornos Globais do Desenvolvimento. 

F84.9 – Transtornos Globais não Especificados do Desenvolvimento. 



HISTÓRICO 

 

• Lorna Wing: no final dos 

 anos 70 realizou um estudo 

e concluiu que as crianças com 

autismo agrupavam três incapacidades 

nas seguintes áreas: 

 

 
 



 Análise dos três déficits:     

 

              interação social 

 

 
                     

imaginação                      comunicação   

 

HISTÓRICO 



 Além desse núcleo central da patologia que é 

descrito na tríade de incapacidades, existe um 

conjunto de outras características e patologias 

que em associação vão desencadear uma 

diversidade de sintomatologia muito específica e 

peculiar que se traduz em quadros diferentes em 

termos de características, comportamentos e 

severidade. 



INTERAÇÃO SOCIAL 

Falta de interesse ou pouco interesse em: 

 Interagir com outras pessoas  

 Prefere ficar sozinho 

 Evita ou ignora pessoas 

 Trata pessoas como objeto ou instrumento 

 Observar e imitar comportamento dos outros 

 Compartilhar interesses/estados emocionais  

 com outros. 
 



INTERAÇÃO SOCIAL 
Dificuldade em: 

 Estabelecer contato de olhar; 

 Entender expressões faciais e se expressar 

através de expressões faciais; 

 Interpretar linguagem não-verbal e usar 

linguagem não-verbal para se comunicar; 

 Entender a perspectiva de outros e como os 

seus próprios comportamentos afetam os 

outros; 

 Se engajar em brincadeiras de faz-de-conta. 

 



COMUNICAÇÃO 

Atraso no desenvolvimento da linguagem 
receptiva e expressiva  

 às vezes não apresenta qualquer linguagem verbal 
 

Quando apresenta linguagem verbal tem 
dificuldade em utilizá-la de modo funcional  

 para fins comunicativos 
 

Ecolalia 
 repete o que ouve sem entender o seu significado 
 

Dificuldade em compreender linguagem não-
verbal e verbal dos outros 
 não entende ou entende de forma limitada. 
 



IMAGINAÇÃO 

Déficits no desenvolvimento de 

habilidades que são pré-requisitos para a 

aprendizagem; 

 Atenção, imitação, compreensão de 

linguagem, agrupamento e diferenciação 

de estímulos etc. 

 

Não entende metáforas. 
 



INTERAÇÃO SOCIAL 
 

NÃO ATENDE A COMANDOS 
APRESENTAM SER NÃO 
RESPONSIVOS 

NÃO FAZ AMIGOS 

AUSÊNCIA DE CONTATOS 
VISUAIS, GESTOS. 

EXPRESSÕES RARAS 

NÃO DIVIDE 
ESPONTANEAMENTE 

INTERESSE OU PRAZER 

LINGUAGEM 
REPETITIVA OU 
INCOMUM 

PODEM TER 
HABILIDADES EM 
ALGUNS 
´”DOMÍNIOS 
NÃO SOCIAIS” 

FASCINADOS 
POR PARTES DE 
OBJETOS 

DESENVOLVIMENTO POBRE 
OU ATRASADO DA 
LINGUAGEM 

ROTINAS RÍGIDAS 

GESTOS OU AÇÕES 
REPETITIVOS OU 
INCOMUNS 

NÃO CONSEGUE 
INICIAR OU 
MANTER UMA 
CONVERSA 

COMUNICAÇÃO 

 

ATIVIDADES E INTERESSES 

PREOCUPAÇÃO COM 
PEQUENAS COISAS 

NÃO UTILIZA O 
BRINQUEDO DE 
MODO FUNCIONAL 



Estou atendendo 

uma pessoa com 

TGD e agora??????? 



Análise documental: 

Pesquisa sobre os atendimentos 

anteriores; 

Leitura dos relatórios pedagógicos; 

Leitura dos relatórios médicos trazidos 

pela família. 

 



Entrevista com a família: 
 Elaborar um questionário para obter informações 

importantes do aluno: 

 Reconhecer comportamentos específicos que o 

estudante pode apresentar 

 Saber sobre possíveis alergias,  preferências alimentares, 
sensibilidades táteis, sonoras. 

 Combinar com a família sobre o relato, sempre que 

necessário, de alguma mudança na rotina familiar 

que possa causar alguma alteração no 

comportamento do estudante naquele dia. 

 Entender as expectativas que a família tem a 

respeito da escola. 



Visita a outros atendimentos: 

Existem outros atendimentos? Quais? 

 

Outros profissionais podem ter estratégias 

que já estão funcionando com o 

estudante e que podem contribuir para o 

atendimento na escola. 

 

 



Visita domiciliar 

Deve ou não acontecer? 

Quando reconhecer a necessidade da 

visita? 

Perguntar à família, após o estudo e a 

sensibilização sobre a importância da 

rotina, se gostariam da ajuda da escola 

para a organização de um ambiente e 

uma rotina familiar estruturada. 



Aplicação da Escala Portage 

Instrumento de avaliação; 

Ponto de partida para definição de 

estratégias; 

Pode-se criar situações para que os 

comportamentos apareçam ou 

observá-los em situações naturais. 



Elaboração do Planejamento 

Pedagógico Individual 

Levar em conta que o PPI não deve ser 

preenchido somente com AVAs. 

 

O planejamento deve ser pensado para 

diferentes contextos, para todos os 

ambientes: escolar, comunitário 

ocupacional entre outros. 



Registro escrito 

Manter ou iniciar o hábito de registrar 

diariamente como foi o dia de aula 

do estudante. Cerca de duas ou três 

linhas mais ou menos. 

Apoio para o relatório individual e para 

reuniões com a família ou com outros 

profissionais. 



ROTINA 

Colocar a agenda no quadro 

antes da história; 

Qualquer mudança na agenda, 

avisar antes do momento 

previsto, se possível. 

Formatação: Virgínia Silva 



ROTINA 

 AGENDA – ESCRITA NO QUADRO/DIREITA: 
 ENTRADA 
 GUARDAR MOCHILA 
 BANHEIRO 
 ORAÇÃO 
 MÚSICA 

 ESTÓRIA 
 TAREFA SUPERVISIONADA 
 PASSEIO 
 HIGIENE 
 LANCHE 

 RECREIO 
 ESCOVAÇÃO 
 RELAXAMENTO 
 TAREFA 
 JOGOS 

 SAÍDA 

 

Formatação: Virgínia Silva 



ROTINA 

Português 

História 

Geografia 

Intervalo 

Matemática 

Ciências 

Educação 

Física 

Saudação 

Atividade de 

leitura/Escrita 

Atividade 

plástica 

Atividade de 

interesse 

Passeio 

Despedida 



1º Estamos num lindo lugar .  Neste 
lugar existe uma escola que é a: 
 

2º num lindo dia de: 

3º Essa escola 
tem: portas, 
janelas e salas 
de aula. 

4º Quem fica na 
portaria 
cuidando da 
nossa entrada? 
Escrever o 
nome que é a 
___________ 

5º O que  tem 
ao redor na 
nossa escola? 

Banca 
mercado 

7º E como vocês 
chegaram na 
escola? 

8º Onde o Pedro quer ficar? 
Onde a Ana quer ficar?  
NA ESCOLA 
- Levar cada um ao quadro 
para se colocar na história 

9º Agora que cada um está no seu 
lugar OLHA QUEM VAI CHEGAR!!!  
A fada – elemento de fantasia que 
trás amor para o João, paz para Ana 
etc. 

6º E o que 
mais tem na 
nossa escola? 

HOJE É TERÇA-FEIRA 
DIA 8 DE JUNHO DE 2010 
ESTAMOS NA ESCOLA 

Formatação: Virgínia Silva 



 ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS: 

 Inventário dos comportamentos adaptativos e 

intra-individuais; 

 

 Subdivisão das situações de aprendizagem 

nos seus componentes; 

 

 Organização sequencial das tarefas; 

 

 Aproximação sucessiva dos objetivos; 



 Especificação de comportamentos; 

 

 Arranjo por ordem de complexidade; 

 

 Estruturação de subtarefas até atingir o 

comportamento final, evitando o insucesso; 

 

 Situações terão de ser construídas de degrau 

em degrau até atingir o comportamento 

desejado; 

 ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS: 



 O educando não deverá ser colocado em 

tarefas muito difíceis (frustração) ou muito 

fáceis (desinteresse); 

 

 A mediação é uma estratégia de intervenção 

que subentende um interferência humana, 

uma transformação, uma filtragem dos 

estímulos do mundo exterior; 

 

 A intervenção deve procurar alargar  o 

repertório de adaptabilidade, não duvidando, 

nem hesitando nesta busca; 

 

 ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS: 
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