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O presente trabalho versa sobre a importância e os impactos da atenção primária, juntamente
ao esporte, no desenvolvimento e, consequente, processo de inserção social de crianças
acometidas pelo Transtorno do Espectro Autista (TEA). A seguinte pesquisa apresenta, uma
visão médico-esportivo-social sobre a relevância do diagnóstico precoce do TEA que, através
de uma vertente geral, tem por objetivo a compreensão desse processo de inclusão. Para ter-se
um entendimento mais amplo a respeito desse processo, o sequente projeto visa, ainda,
abordar, correlacionar e entender, as características comportamentais de crianças com TEA, a
importância da atenção primária para a identificação desse quadro clínico, a pertinência do
esporte no desenvolvimento motor, bem como a efetividade de um diagnóstico precoce,
auxiliando esse processo de inserção. A pesquisa caracteriza-se como uma revisão de
literatura, por meio da correlação dos estudos de Kanner e da Shinshu University, bem como
dos trabalhos de referência de Teles; Cruz e Fuentealba, bases para a construção desse projeto.
Além dessa correlação de estudos, outras fontes e artigos científicos da Scielo e PubMed
foram base para o estabelecimento de uma análise, de cunho quali/quantitativo, sobre a
necessidade de ferramentas que auxiliem esse processo de inserção social. Observou-se, então,
a relevância do diagnóstico precoce, sendo o esporte uma importante ferramenta nesse
processo de inclusão, obtendo-se, assim, um melhor e mais efetivo desenvolvimento tanto
motor quanto psicossocial. Através de estudos de casos e dados de referência, o esporte
mostrou-se relevante para a fluida inserção de indivíduos autistas no contexto social. O
enfoque da pesquisa é a essencialidade do vínculo médico-esportivo-social para o
desenvolvimento da criança autista, mostrando a necessidade do conhecimento do que vem a
ser o autismo e seus impactos no desenvolvimento tanto motor quanto psicossocial.
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precoce,

estabelecendo-se um atendimento direcionado, potencializando essa inserção, mediada pelo
esporte.
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