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REQUERIMENTO DE CREDENCIAL PARA AUTISTA
Parte II
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:
Nome da Pessoa Autista:
CPF:
2.4 Descrição
TRANSTORNO AUTISTA (F84.0) - EIXO "A"
( Preencher um total de 6 [seis] ou mais dos seguintes itens, observando-se os referenciais mínimos grifados para
cada item)
O interessado apresenta comprometimento qualitativo da interação social, manifestando por
Item 1 menos dois dos seguintes aspectos:
Comprometimento acentuado no uso de multiplos comportamentos não verbais, tais como contato visual
direto, expressão facial, posturas corporais e gestos para regular a interação social, fracasso em desevolver
relacionamentos com seus pares apropriados ao nível de desenvolvimento;
Ausênsia de tentativas espontâneas de compartilhar prazer, interesse ou realizações com outras pessoas
(p.ex. não mostrar, trazer ou apontar objetos de interesse).
Ausência de reciprocidade ou emocional.
Item 2 -

O interessado apresenta comprometimento qualitativo da comunicação, manifestado por
pelo menos um dos seguintes aspectos:

Atraso ou ausência total de desenvolvimento da linguagem falada (não acompanhamento por uma tentativa
de compensar por meio de modos alternativos de comunicação, tais como gestos ou mímica);
Em indivíduos com fala adequada, acentuando comprometimento da capacidade de iniciar ou manter uma
conversa;
Uso esteriotipado e repetitivo da linguagem idiossincrática;
Ausência de jogos ou brincadeiras de imitação social variados e espontâneos próprios do nível de
desenvolvimento;
Item 3 -

O interessado apresenta padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesse e atividades,
manifestando por pelo menos um dos seguinte aspectos:

Preocupação insistente com um ou mais padrões esteriotipados e restritos de interesse, anormais em
intensidade ou foco;
Adesão aparentemente inflexível a rotinas ou rituais específicos e não funcionais;
Maneirismos motores estereotipados e repetitivos (p.ex. agitar ou torcer mãos e dedos ou movimentos
complexos de todo o corpo);
Preocupação persistente com partes de objetos;
TRANSTORNO AUTISTA (F84.0) - EIXO "B"
O interessado apresenta atrasos ou funcionamento anormal em pelo menos umas das seguintes áreas:
Interação social;
Linguagem para fins de comunicação social:
Jogos imaginarios ou simbólicos:
O Transtorno se manifestou antes dos 3 (três) anos de idade:
Sim
Não

