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SÍNDROME DE DOWN
de A a Z
AUTISMO INFANTIL

O autismo infantil faz parte do grupo de patologias classificadas como Transtornos
Generalizados do Desenvolvimento (TGD). Trata-se de um transtorno grave crônico de
desenvolvimento que surge desde os primeiros anos de vida e se dá aproximadamente
em quinze de cada dez mil nascimentos, afetando com mais frequência meninos que
meninas. Cerca de 5% a 9% das crianças com síndrome de Down sofrem de autismo.
Os sintomas, nesses casos, podem se confundir, no início, com um retardamento
evolutivo atribuído à necessidade especial, já que tem início com alterações na
linguagem, na comunicação e nas relações sociais, e certos traços poderiam se
confundir com a falta de motivação e inclusive com surdez. Por isso, o diagnóstico de
autismo em crianças com síndrome de Down com frequência se retarda.
Sinais de alerta: Na síndrome de Down, quando aparecem sintomas de autismo,
costumam ser atribuídos a um atraso maior do que a criança apresenta, porque a
síndrome afeta a capacidade cognitiva, simbólica, a comunicação, o raciocínio, a
compreensão e a capacidade de relacionar-se socialmente. Essas capacidades também
são afetadas na doença de tipo autista, cujas manifestações costumam ser
reconhecidas a partir do segundo ano de vida, e devem ser considerados sinais de
alerta do transtorno. Outros sinais seriam que a criança não fixa o olhar, não
compartilha interesses, não desenvolve a linguagem, repete palavras, não organiza um
jogo simbólico, faz movimentos repetitivos, não aceita bem mudanças em suas rotinas
e não deixa que outras pessoas encostem nele. Quando isso acontece, é preciso
consultar um profissional especializado, já que alguns dos juízos do autismo podem
aparecer em crianças com síndrome de Down e não se tratar de autismo, e ao
contrário, o atraso mental pode mascarar o autismo, que será tardiamente
diagnosticado. Crianças com síndrome de Down apresentam déficits no uso
comunicativo da linguagem, no jogo simbólico e na hora de estabelecer relações
sociais, mas se próximo dos 3 ou 4 anos essas capacidades não aparecerem, convém
realizar um exame diagnóstico para descartar um transtorno autista.
Fonte: Livro Síndrome de Down – de A a Z. Guia prático sobre os aspectos médicos da síndrome de Down. Ed.
Saberes
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AGENDE-SE

Veja mais em

http://cieicamp.com.br/site/
Curta e Compartilhe no Facebook:

https://www.facebook.com/cieicamp

A SAM é uma iniciativa da Campanha
Global pela Educação (CGE) e acontece
em mais de 100 países, desde 2003.
No ano de 2016, o tema internacional
da SAM será sobre financiamento da
educação. No Brasil, a SAM 2016
acontecerá entre os dias 30 de maio e
03 de junho - lembrando que em 25
de junho de 2014 foi sancionada a Lei
13.005/2014, que trata do PNE para os
próximos 10 anos. Assim, o tema será
contextualizado com as discussões
sobre o monitoramento do segundo
ano de implementação do PNE.
Acesse http://semanadeacaomundial.org para mais informações ou escreva para sam@campanhaeducacao.org.br.

INFORMAÇÕES
PARA TODOS
REDE REGIONAL PELA EDUCAÇÃO INCLUSIVA – AMÉRICA LATINA
A RREI América Latina é uma cooperação fundada em agosto de 2015,
por organizações de e para pessoas com deficiência, seus familiares e
de Direitos Humanos da Argentina, Brasil, Colômbia, Paraguai, Peru e
Uruguai. Trabalham pelos direitos das pessoas com deficiência para
receberem educação inclusiva em escolas para todos.
A rede foi criada por organizações que participaram de um Encontro
Regional para a Educação Inclusiva em agosto de 2015, em Buenos Aires,
Argentina. Nessa reunião concordaram em formar a RREI com o objetivo de
influênciar a política nacional , regional e internacional para que os Estados
garantam o direito de todas as pessoas à educação inclusiva . Além disso , a
Rede pretende realizar ações coordenadas para toda a sociedade e com a
comunidade das pessoas com deficiência , famílias e aliados contribuir para
atingir este objetivo.

Veja mais em www.rededucacioninclusiva.org
Curta a página no Facebook RREI.Latinoamerica!
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NOTÍCIAS
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SÍNDROME DE DOWN com
coordenação coordenação do Prof. Dr. Zan Mustacchi. O curso terá
início em agosto/2016 em São Paulo/SP
(Morumbi), direcionado para Graduados em
nível superior em biológicas, exatas e humanas,
com enfoque nas áreas da saúde e educação.
Duração de 24 meses. Vagas Limitadas.
Para mais informações escreva para
cursoespecializacao@sindromededown.com.br
CONTATOS: www.sindromededown.com.br
Horário 9h às 12h30: (11) 3721-9175
Facebook : ProfDrZanMustacchi

Modelo com síndrome de Down é a 1ª a estrelar
campanha de beleza. A marca de cosméticos
norte-americana Beauty & Pin-Ups escolheu uma
modelo, Katie Meade de 32 anos com síndrome de
Down para estrelar sua última campanha
publicitária.
Fonte: http://g1.globo.com/economia/midia-emarketing/noticia/2016/04/modelo-com-sindromede-down-e-1-estrelar-campanha-de-beleza.html

Secretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com
Deficiência de São Paulo
recebe
visita
de
representante
de
Universidade da Austrália.

Caroline Ellison, professora associada da Flinders University, da
Austrália, visitou a SEDPcD-SP para receber informações sobre a LBI e
as políticas de reabilitação e saúde vinculadas ao Governo do Estado
de São Paulo.
Fonte: http://goo.gl/ZZoQdq

Aprovado o Projeto de Lei
193/2015, âmbito do Estado do
Rio Grande do Sul, que institui,
no o Programa Estadual de
Orientação sobre Síndrome de
Down, a Semana Estadual de
Conscientização da Síndrome
de Down.

Por unanimidade, a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio
Grande do Sul aprovou, na
sessão do dia 19/04, o projeto
de lei do deputado Eduardo
Loureiro (PDT) que institui o
Programa
Estadual
de
Orientação sobre Síndrome de
Down. A proposta, que vai agora
para sanção ou veto do
governador José Ivo Sartori,
também a criação de uma
semana de conscientização, a
ser realizada anualmente entre
os dias 21 e 28 de março.
O programa será constituído por
um
conjunto
de
ações
governamentais e da sociedade
civil organizada, voltados para a
compreensão, apoio, educação,
saúde, qualidade de vida,
trabalho
e
combate
ao
preconceito.

PARTICIPE envie sugestões e fotos federacaodown@federacaodown.org.br

Federação Down
Entre em contato: www.federacaodown.org.br | federacaodown@federacaodown.org.br | Telefone 19. 3395-9260
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