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quadro descrito por Asperger em sua tese ao 

qual denominou de “childhood autistic

psychopathy/personality disorder”, que 

tinha várias características clínicas similares 

às do autismo infantil

desconhecia a condição descrita por Kanner

este quadro somente recebeu maior atenção 

a partir de publicação de Wing (1981)
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Herta Schreiber na clinica 

Spiegelgrund de 

Eutanásia, 

morta 3 meses após sua 

admissão

Severe personality disorder (post-
encephalitic?): most severe motoric 
retardation; erethic idiocy; seizures. 
At home the child must be an 
unbearable burden to the mother, 
who has to care for five healthy 
children. Permanent placement at 
Spiegelgrund seems absolutely 
necessary.
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Conjunto de alterações complexas do 
desenvolvimento,  de origem 
neurobiológica, caracterizadas pela 
presença de prejuízos da interação 
social, da comunicação com a presença 
de padrão de comportamentos 
restritos, repetitivos e estereotipados, 
com início precoce.

TEA



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.

CID-10 (1990)
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alterações sensoriais

alterações linguagem



DSM – 5 2013

• autismo infantil precoce

• autismo infantil

• autismo de Kanner

• autismo de alto funcionamento

• autismo atípico

• transtorno global do desenvolvimento sem outra 
especificação

• desordem desintegrativa da infância

• síndrome de Asperger



DSM – 5 2013

especificadores

• com ou sem deficiência intelectual

• com ou sem comprometimento de linguagem

• associado com uma conhecida condição médica 
ou genética ou fator ambiental

• associado com outra desordem do 
desenvolvimento, mental ou comportamental

• com catatonia



DSM – 5 2013

•nível 1: exigindo apoio
• inflexibilidade de comportamento causa 

interferência significativa no 
funcionamento em um ou mais contextos. 
Dificuldade em trocar de atividade. 
Problemas para organização e 
planejamento são obstáculos à 
independência.



DSM – 5 2013

•nível 2: exigindo apoio substancial
• inflexibilidade de comportamento, dificuldade em lidar 

com a mudança ou outros comportamentos 
restritos/repetitivos aparecem com frequência 
suficiente para serem óbvios ao observador casual e 
interferem no funcionamento em uma variedade de 
contextos. Sofrimento e/ou dificuldades de mudar o 
foco ou as ações.



DSM – 5 2013

•nível 3: exigindo apoio muito 
substancial
• inflexibilidade de comportamento, extrema 

dificuldade em lidar com a mudança ou outros 
comportamentos restritos/repetitivos interferem 
acentuadamente no funcionamento em todas as 
esferas. Grande sofrimento/dificuldade para 
mudar o foco ou as ações.



CID 11- 2019

• 06 Mental, behavioural or
neurodevelopmental disorders
• Neurodevelopmental disorders

• 6A00 Disorders of intellectual
development

• 6A01 Developmental speech or
language disorders

• 6A02 Autism spectrum disorder



um autismo?



um espectro?



uma etiologia?



um marcador

biológico?



um gene?



ele é um nerd



neurodiversidade?



autismo 

idiopático



autismo 

sindrômico



autismo 

regressivo



transtorno do espectro do autismo



transtorno do espectro do autismo



transtorno do espectro do autismo

modificado de ScienceDirect.com





TEA
• determinação multifatorial

• fatores genéticos

• fatores ambientais

• grupo heterogêneo do ponto de vista 
genético e fenotípico



genética 
dos TEA



• TEA têm nítida concentração familiar

• irmãos com pessoas com TEA têm chance 10-20 
vezes maior de ter o mesmo problema

• pais de pessoas com TEA têm maior possibilidade 
de apresentar características autísticas e outras 
condições neuropsiquiátricas

Robinson et al., 2014; Carvalheira et al., 2004

Genética dos TEA



• 2 049 973 crianças suecas nascidas 
entre 1982 e 2006

• 14 516 TEA

• 5689 autismo
• diagnóstico de TEA aos 20 anos

• gêmeos monozigóticos: chance 59,2% (153 vezes maior)

• irmãos: chance 12,9% (10,3 vezes maior)

• gêmeos dizigóticos: chance 12,9% (8,2 maior)

• meio irmãos maternos: chance  8,6% (4,3 maior)

• meio irmãos paternos: chance  6,8% (2,9 maior)

• primos : chance  2,6% (2,3 maior)

Epidemiologia dos TEA
Reichenberg et al. 2014



•herdabilidade de 
aproximadamente 50%

• fatores ambientais:

• estado socioeconômico

• complicações do parto

• infecções maternas

Epidemiologia dos TEA
Reichenberg et al. 2014



TEA: irmãos; meio irmãos

e primos



TEA: grupos de risco
prematuros de muito baixo peso 
(<1500 g) e pequenos para a idade 
gestacional (PIG)



FATORES

AMBIENTAIS



• o reconhecimento dos TEA tem aumentado de forma 

significativa nos últimos anos (cerca de 1% da população)

• o fenótipo dos  TEA são bastante heterogêneos

• admite-se uma herdabilidade de cerca de 50%

• a importância de fatores ambientais tem sido reconhecida 
(Mandy e Lai, 2016)

• os TEA seriam, o resultado da interação 

genética/ambiental em bom número de casos

Fatores ambientais e TEA



• fatores pré-concepcionais

• idade do pai

• idade da mãe

• fatores pré-natais

• fatores pré-natais exógenos

• fatores pré-natais endógenos

• fatores perinatais

• fatores pós-natais

• precoces

• tardios

Fatores ambientais e TEA 
(Mandy e Lai, 2016)



Idade dos pais

• um dado que prediz as chances de TEA é a 
idade dos seus progenitores

• idade materna (Sandin et al., 2012) e idade paterna 
(Hultman et al., 2011) são associados, de forma 
independente, com risco aumentado de TEA 
nos seus filhos

• parece haver um risco aumentado quando os 
dois progenitores são mais velhos ou quando 
há grande disparidade de idade entre eles



• um dado que prediz as chances de TEA 
é a idade dos seus progenitores

• idade materna (Sandin et al., 2012) e idade 
paterna (Hultman et al., 2011) são 
associados, de forma independente, 
com risco aumentado de TEA nos seus 
filhos

• parece haver um risco aumentado 
quando os dois progenitores são mais 
velhos ou quando há grande disparidade 
de idade entre eles

Idade dos pais



• idade materna
• metanálise: 16 estudos (Sandin et al., 

2012)
• 25 287 TEA x 8 655 576 controles

• mães com idade superior à 35 anos: risco 
relativo 1,5 vezes comparadas a mães 
com 25 – 29 anos

• mães muito jovens (adolescentes) tem 
risco relativo de 0,76  (fator protetor?)

Idade dos pais



Fatores pré-natais exógenos

valproato
• droga anticonvulsivante utilizada na 

epilepsia, como estabilizadora do humor 
no transtorno bipolar e na profilaxia das 
crises de enxaqueca

• em países desenvolvidos cerca de 20% 
das mulheres grávidas com epilepsia 
recebem esta droga (Kulaga et al., 2011)

• já se descreveu a síndrome do valproato
fetal (Shallcross et al., 2011; Tomson et 
al., 2011)



a possível relação entre o 
valproato e os TEA foi aventada 
pela associação da “síndrome 
do valproato fetal” com o 
quadro clinico característico  
(Williams et al., 2001)

Valproato



a relação entre o valproato e os TEA se apoia também no 

fato de que esta droga tem sido utilizada em um dos modelos 

animais mais aceitos destas condições

ratos e camundongos expostos ao valproato in útero 

apresentam um perfil que pode corresponder às dificuldades 

sociais e comunicativas observadas em humanos com TEA 
(Roullet et al et al., 2013)

Valproato



Valproato

a chamada “Síndrome do Valproato
Fetal” foi descrita em aproximadamente 
53% dos bebês expostos (Associação 

Americana de Pediatria., 2000) , sendo 
caracterizada por anomalias 
craniofaciais com hipoplasia da região 
média da face, micrognatia, implantação 
baixa das orelhas, fenda palatina e 
hipertelorismo.



• cranioestenose e defeitos de  
fechamento do tubo neural também 
têm sido descritos  (Assencio-Ferreira et 
al., 2001)         

• a chance de mal formações 
congênitas, atraso no 
desenvolvimento e prejuízos das 
funções executivas em bebês 
expostos é de 10% (Roullet et al et al., 
2013)

Valproato





Prenatal valproate exposure and risk of autism spectrum

disorders and childhood autism. Christensen et al., 2013

✓ 655 615 crianças nascidas entre 1996-2006 na 

Dinamarca

✓ 5 437  TEA e 2 067  autismo

✓ risco estimado para TEA: 1,53%

✓ risco estimado para autismo: 0,48%

✓ das 508 crianças expostas ao valproato:

✓ 4,42% TEA

✓ 2,50% autismo



Fatores pré-natais exógenos

• inibidores seletivos da recaptação da serotonina

• cerca de 7% a 13% das mulheres grávidas apresentam 
depressão e os antidepressivos mais utilizados são os 
inibidores seletivos da recaptação da serotonina (Bennett 
et al., 2004; Sorensen et al., 2013)

• vários estudos indicam associação entre estas drogas e o 
risco aumentado (2.12) de ter uma criança com TEA (Man 
et al., 2015; Croen et al., 2011; Rai et al., 2013)

• entretanto, não é possível afirmar-se a relação entre 
estas drogas e o risco de TEA uma vez que é difícil 
afastar-se a possibilidade de que a depressão e a 
ansiedade das gestantes seja o que determina este 
aumento de risco e não as drogas



TEA e uso de antidepressivos 

durante a gestação (Coren et al., 2011)

• pesquisados os antidepressivos inibidores seletivos 

da serotonina (citalopram, fluoxetina, sertralina, 

etc.)

• 298 casos de crianças com TEA

• 1507 crianças típicas

• risco 2 vezes maior no grupo antidepressivos: 2,2

• uso no primeiro trimestre: 3.8



TEA e uso de antidepressivos durante a 

gestação (Boukhris et al., 2016)

• estudadas crianças nascidas entre  janeiro 

de 1998 e dezembro de 2009

• total de 145 456 filhos únicos nascidos vivos
• 1054 (0,7%) diagnosticados com TEA

• 31 crianças expostas aos antidepressivos no segundo/terceiro 

trimestres risco de 1.87 para TEA

• 22 crianças expostas aos ISRS risco para TEA 2.17

• Conclusões: uso de antidepressivos, particularmente os ISRS 

durante o segundo e terceiro trimestre aumenta o risco de 

filhos com TEA



Fatores pré-natais 
exógenos

•substâncias tóxicas
• várias drogas já foram relacionadas 

como potencialmente danosas ao 
feto
• metais pesados

• álcool

• pesticidas químicos

• poluentes ambientais (tráfego)



Fatores pré-natais endógenos

estudo longitudinal nos USA revelou 
que crianças nascidas de mães com 
obesidade severa antes da 
gestação apresentavam risco 
elevado de filhos com autismo, 
atraso no desenvolvimento, TDAH e 
problemas psicossociais (Jo et al,. 
2015)



The role of maternal obesity in the risk of
neuropsychiatric disorders.Rivera et al., 2015

• estudos epidemiológicos evidenciam a relação entre 
obesidade materna e desordens metabólicas com aumento no 
risco de crianças com TDAH, desordens do espectro do 
autismo, ansiedade, depressão, esquizofrenia, desordens 
alimentares, anorexia nervosa, bulimia nervosa e prejuízos 
cognitivos

• estudo de Krakowiak et al., (2012)  mostra que a obesidade 
materna aumenta o risco de crianças com TEA e atrasos no 
desenvolvimento

• segundo Reynolds et al., (2014) há relação entre obesidade 
materna com TEA e atraso no desenvolvimento da fala em 
crianças pequenas



The role of maternal obesity in the risk of
neuropsychiatric disorders. Rivera et al., 2015

• peso acima de 90 kg preconcepção é fator de risco para o 
nascimento de crianças com TEA  (Dodds et al., 2011)

• aumento do peso durante a gestação acima de 18 kg 
representa risco para o nascimento de crianças com TEA 
Dodds et al., (2011)

• Krakowiak et al., (2012) demonstraram associação positiva do 
diabetes gestacional, hipertensão e pré-eclâmpsia com maior 
risco de TEA

• mães com ingestão de grandes quantidades de ômega-6 têm 
risco 34% menor de ter filhos com TEA (Lyall et al., 2013

• mães com dieta deficiente em ômega-6 têm risco maior de 
filhos com TEA (Field, 2014).



Maternal stress and perinatal features in autismo and
attention déficit/hyperactivity disorder. (Say et al.; 2015)

• participantes:

• 100 sujeitos (3 – 18 anos) com TEA

• transtorno autista 72

• TGDSOE 24

• Asperger 2

• 100 sujeitos com TDAH pareadas por gênero/idade

• sem desordens neurológicas, doenças metabólicas ou 
genéticas ou prejuízos motores

• 80 sujeitos controle pareados por gênero/idade

• deficiências motoras/intelectuais não foram critérios 
de exclusão



✓resultados:
• as taxas de estresse maternal devido à 

conflitos familiares e depressão 
mostraram-se significantemente 
maiores nos grupos TEA e TDAH 
quando comparados ao grupo controle

• as taxas de depressão durante as 4 
primeiras semanas após o nascimento 
mostraram-se significantemente 
maiores no grupo TEA



Fatores pós-natais precoces

• características do ambiente, incluindo 
relação cuidador/criança podem 
desencadear os TEA quando presente 
suscetibilidade genética

• é possível que fatores do ambiente possam 
agir maximizando ou minimizando 
tendências genéticas para os TEA



Fatores pós-natais exógenos

•vacinas

•alergias alimentares

•intolerância ao glúten e 
caseína



quadro 
clínico
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Programa Internacional de 
Avaliação de Alunos (Pisa)

• realizado a cada três anos, o Programa 
Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) 
tem o objetivo de gerar indicadores que 
possam contribuir para a discussão da 
qualidade educacional nos países 
participantes. Assim, políticas de 
desenvolvimento para o ensino básico podem 
ser subsidiadas.

• o programa também tem o propósito de 
verificar até que ponto as instituições públicas 
e particulares de cada nação estão 
preparando os alunos para exercerem 
corretamente seus papéis de cidadãos em 
nossa sociedade contemporânea

http://blog.lyceum.com.br/gestao-de-indicadores-para-ies/
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