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ANEXO IV – IS n° 1.294/2019 - DETRAN/DF
Instruções e Informações Complementares para preenchimento do Laudo de Avaliação para Credencial de
Estacionamento – Transtorno Autista e Autismo Atípico
Critérios Diagnósticos - Continuação
(Baseado no DSM - IV - Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais e na Classificação Internacional de
Doenças - CID 10 e na Portaria Interministerial SEDH/MS nº 2, de 21 de novembro de 2003.)
II - AUTISMO ATÍPICO (F 84.1):
No autismo atípico o desenvolvimento anormal e/ou comprometimento pode se manifestar pela primeira vez depois da
idade de três anos; e/ou há anormalidades demonstráveis insuficientes em uma ou duas das três áreas de
psicopatologia requeridas para o diagnóstico de autismo (a saber, interações sociais recíprocas, comunicação e
comportamento restrito, estereotipado e repetitivo) a despeito de anormalidades características em outra (s) área(s).
Para o diagnóstico de Autismo Atípico, os critérios sintomatológicos são semelhantes aos do Transtorno Autista, ou
seja: desenvolvimento anormal ou alterado manifestado na primeira infância nas seguintes áreas do desenvolvimento:
interações sociais, comunicação e comportamento. Porém pode apresentar-se com menor grau de comprometimento e
ou associado a outras condições médicas.
a) É NECESSÁRIA A PRESENÇA DE PELO MENOS UM CRITÉRIO SINTOMATOLÓGICO PARA OS ITENS
DA ÁREA DO COMPORTAMENTO QUALITATIVO DE INTERAÇÃO SOCIAL;
b) COMPROMETIMENTO QUALITATIVO DA INTERAÇÃO SOCIAL, MANIFESTADO PELOS SEGUINTES
ASPECTOS:
. Comprometimento acentuado no uso de múltiplos comportamentos não-verbais, tais como contato visual direto,
expressão facial, posturas corporais e gestos para regular a interação social;
. Fracasso em desenvolver relacionamentos com seus pares apropriados ao nível de desenvolvimento.
. Ausência de tentativas espontâneas de compartilhar prazer, interesses ou realizações com outras pessoas (p.ex. não
mostrar, trazer ou apontar objetos de interesse);
. Ausência de reciprocidade social ou emocional.
c) PODE HAVER AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS SINTOMATOLÓGICOS EM UMA DAS ÁREAS DA
COMUNICAÇÃO E/OU DE PADRÕES RESTRITOS E REPETITIVOS DE COMPORTAMENTO, INTERESSES
E ATIVIDADES.
d) O INÍCIO DOS SINTOMAS PODE SE MANIFESTAR ATÉ OS 5 (CINCO) ANOS DE IDADE.

“Brasília, patrimônio cultural da humanidade.”

