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Transtornos do Desenvolvimento 

Psicológico F80 – F89

O que eles têm em comum:

a) Início situado obrigatoriamente na primeira ou segunda infância; 

b) Comprometimento ou retardo do desenvolvimento de funções 
estreitamente ligadas à maturação biológica do sistema nervoso 
central e;

c) Evolução contínua sem remissões nem recaídas. Na maioria dos 
casos, as funções atingidas compreendem a linguagem, as 
habilidades espaço-visuais e a coordenação motora. 

Habitualmente o retardo ou a deficiência já estava presente mesmo 
antes de poder ser posta em evidência com certeza, diminuirá 
progressivamente com a idade; déficits mais leves podem, 
contudo, persistir na idade adulta.
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F80 Transtornos específicos do 

desenvolvimento da fala e da linguagem

 Transtornos nos quais as modalidades normais de aquisição da linguagem estão 
comprometidos desde os primeiros estádios do desenvolvimento. Não são 
diretamente atribuíveis a anomalias neurológicas, anomalias anatômicas do aparelho 
fonador, comprometimentos sensoriais, retardo mental ou a fatores ambientais

 Os transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem se 
acompanham com freqüência de problemas associados, tais como 
dificuldades da leitura e da soletração, perturbação das relações interpessoais, 
transtornos emocionais e transtornos comportamentais.

F80.0 Transtorno específico da articulação da fala
Transtorno específico do desenvolvimento na qual a utilização dos fonemas pela criança 

é inferior ao nível correspondente à sua idade mental, mas no qual o nível de aptidão 
lingüística é normal.

Inclui:

Dislalia

Lalação

Transtorno (do): 

·    desenvolvimento (da):

·    articulação (da fala)

·    fonológico

·    funcional de articulação

Exclui:
comprometimento da articulação 

(da fala) (associada) (devida a) (um) (uma):

·    afasia SOE (R47.0)

·    apraxia (R48.2)

·    perda de audição (H90-H91)

·    retardo mental (F70-F79)

·    transtorno do desenvolvimento da linguagem:

·    expressivo (F80.1)

·    receptivo (F80.2)
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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. 

 Usar código adicional, se necessário, 
para identificar uma afecção médica 
associada e o retardo mental.
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Transtornos Invasivos e suas 

gradações
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F84.0 Autismo Infantil
 Transtorno invasivo do desenvolvimento caracterizado por um 

desenvolvimento anormal ou alterado, manifestado antes da idade 
de três anos, e apresentando uma perturbação característica do 
funcionamento em cada um dos três domínios seguintes: 
interações sociais, comunicação, comportamento restrito e 
repetitivo. O transtorno ocorre em meninos 3X mais que em meninas.
 Diretrizes diagnósticas: 

 Há sempre um comprometimento qualitativo da interação social recíproca Estes tomam 
forma de uma apreciação inadequada de indicadores sócio emocionais , ou falta de 
modulação do comportamento, de acordo com o contexto social, fraca integração dos 
comportamentos sociais, emocionais, e de comunicação.

 Há também uma relativa ausência de criatividade e fantasia nos processos de 
pensamento. 

 Apresenta padrões de comportamento , interesses e atividades restritos e repetitivos e 
estereotipados, isto toma forma de rigidez e rotina;

 Apresentam problemas não específicos como medo,  perturbações no sono e 
alimentação, ataques de birra e agressão.

 Autolesão é bastante comum especialmente quando há retardo mental grave associado. 
Todos os níveis de QI podem ocorrer em associação com autismo , mas há retardo 
mental significativo em três quartos dos casos.
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F84.1 Autismo atípico

 Transtorno global do desenvolvimento, ocorrendo após a idade 
de três anos ou que não responde a todos os três grupos de 
critérios diagnósticos do autismo infantil. 

 Esta categoria deve ser utilizada para classificar um 
desenvolvimento anormal ou alterado, aparecendo após a idade 
de três anos, e não apresentando manifestações patológicas 
suficientes em um ou dois dos três domínios psicopatológicos 
(interações sociais recíprocas, comunicação, comportamentos 
limitados, estereotipados ou repetitivos) implicados no autismo 
infantil; existem sempre anomalias características em um ou em 
vários destes domínios. 

 O autismo atípico ocorre habitualmente em crianças que 
apresentam um retardo mental profundo ou um transtorno 
específico grave do desenvolvimento de linguagem do tipo 
receptivo.
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F84.2 Síndrome de Rett

 Transtorno descrito até o momento unicamente em meninas, 
caracterizado por um desenvolvimento inicial aparentemente 
normal, seguido de uma perda parcial ou completa de 
linguagem, da marcha e do uso das mãos, associado a um 
retardo do desenvolvimento craniano e ocorrendo 
habitualmente entre 7 e 24 meses. 

 A perda dos movimentos propositais das mãos, a torsão 
estereotipada das mãos e a hiperventilação são características 
deste transtorno. 

 O desenvolvimento social e o desenvolvimento lúdico estão 
detidos enquanto o interesse social continua em geral 
conservado. 

 A partir da idade de quatro anos manifesta-se uma ataxia do 
tronco e uma apraxia, seguidas freqüentemente por movimentos 
coreoatetósicos. O transtorno leva quase sempre a um retardo 
mental grave.
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F84.3 Outro Transtorno 

desintegrativo da infância

 Transtorno global do desenvolvimento caracterizado pela presença de 
um período de desenvolvimento completamente normal antes da 
ocorrência do transtorno, sendo que este período é seguido de uma 
perda manifesta dos habilidades anteriormente adquiridas em 
vários domínios do desenvolvimento no período de alguns meses. 

 Estas manifestações se acompanham tipicamente de uma perda 
global do interesse com relação ao ambiente, condutas motoras 
estereotipadas, repetitivas e maneirismos e de uma alteração do 
tipo autístico da interação social e da comunicação. 

 Em alguns casos, a ocorrência do transtorno pode ser relacionada com 
uma encefalopatia; o diagnóstico, contudo, deve tomar por base as 
evidências de anomalias do comportamento.

Inclui : Demência infantil;

Psicose: desintegrativa, simbiótica e Síndrome de Heller

Usar código adicional, se necessário, para identificar a afecção 
neurológica associada.

Exclui: Síndrome de Rett (F84.2)
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F84.5 Síndrome de Asperger

 Transtorno de validade nosológica incerta, caracterizado por uma 
alteração qualitativa das interações sociais recíprocas, 
semelhante à observada no autismo, com um repertório de 
interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. 

 Ele se diferencia do autismo essencialmente pelo fato de que não 
se acompanha de um retardo ou de uma deficiência de linguagem 
ou do desenvolvimento cognitivo. 

 Os sujeitos que apresentam este transtorno são em geral muito 
desajeitados. 

 As anomalias persistem freqüentemente na adolescência e idade 
adulta. O transtorno se acompanha por vezes de episódios psicóticos 
no início da idade adulta.

Inclui : Psicopatia autística;Transtorno esquizóide da infância

Exclui: T. personalidade Anancástica; T. de Vinculação na infância;

Trantorno obsessivo complusivo; T. esquizotípico;esquizofrenia simples.
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F80- F89 Transtornos do 

desenvolvimento psicológico

 F80 Transtornos específicos da fala e linguagem;

 F81 Transtornos específico do desenvolvimento das 

habilidades escolares;

 F82 Transtornos específico do desenvolvimento da função 

motora;

 F82 Transtornos específicos mistos do desenvolvimento;

 F84 Transtornos invasivos do desenvolvimento;

 F88 Outros transtornos do desenvolvimento psicológico;

 F89 Transtorno não especificado do desenvolvimento 

psicológico.


