O que é o TDAH
(Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade)?
O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), é um transtorno
neurobiológico, de causas genéticas, que ocorre em 3 a 5% das crianças, geralmente
persistindo por toda a sua vida adulta. Reconhecido oficialmente pela OMS (Organização
Mundial da Saúde), o impacto desse transtorno na sociedade é muito grande, considerandose seu alto custo financeiro, o estresse nas famílias (vizinhos, amigos, cônjuges, parentes,
colegas, etc), o prejuízo nas atividades acadêmicas e profissionais, bem como efeitos
negativos na vida pessoal e na autoestima das crianças, adolescentes e adultos com TDAH.
A sintomatologia clássica do TDAH caracteriza-se por uma combinação variada de
desatenção, hiperatividade e impulsividade. Estudos científicos mostram que o TDAH
possui alterações na região frontal e as suas conexões com o resto do cérebro, o que muitas
vezes compromete a área cerebral responsável pelo planejamento, atenção, controle e
inibição de comportamentos inadequados.
O tratamento do TDAH envolve uma abordagem múltipla, englobando intervenções
psicossociais e psicofarmacológica. A parceria família-aluno-escola também tem que estar
em sintonia para a evolução positiva do quadro. As pesquisas mostram uma alta taxa de
comorbidade em TDAH e nos Transtornos disruptivos do comportamento (como o Transtorno
de Conduta e o Transtorno Opositor Desafiador), em mais ou menos de 30 a 50% dos casos.

O que é DISLEXIA?
Dislexia é uma específica dificuldade de aprendizado da Linguagem: em Leitura,
Soletração, Escrita, em Linguagem Expressiva ou Receptiva, em Razão e Cálculo
Matemáticos, como na Linguagem Corporal e Social. Não tem como causa falta de interesse,
de motivação, de esforço ou de vontade, como nada tem a ver com acuidade visual ou
auditiva como causa primária. Dificuldades no aprendizado da leitura, em diferentes graus,
é característica evidenciada em cerca de 80% dos disléxicos.
Dislexia, antes de qualquer definição, é um jeito de ser e de aprender; reflete a expressão
individual de uma mente, muitas vezes arguta e até genial, mas que aprende de maneira
diferente...
Mais informações:

http://www.dislexia.com.br
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O que é o AUTISMO?

O autismo, também chamado de Transtorno do Espectro Autista, é um Transtorno
Global do Desenvolvimento (TGD), geralmente percebido antes mesmo dos 3 anos de
idade, prevalecendo em crianças do sexo masculino.
Caracteriza-se, entre outras coisas, por:
 dificuldades importantes na comunicação e na interação social;
 alterações de comportamento;
 repetição de movimentos (esteriotipias);
 apego exagerado a objetos;
 desinteresse em se relacionar com outras pessoas;
 ausência ou pouco contato visual;
 algumas frases podem ser constantemente repetidas e a comunicação acaba
se dando, principalmente, por gestos.
 preferência em ficar isolado, etc.
Lembramos que esses sinais são apenas indicativos, já que o diagnóstico mesmo
deve ser feito por profissionais especializados, uma vez que não existe um exame
específico para identificá-lo.
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A AFAG é uma entidade de abrangência nacional que
estende seu campo de atuação para além do apoio
jurídico, pois combater uma doença e trazer conforto ao
paciente e familiares, depende da somatória de inúmeros
fatores. Nesse sentido, faz parte da missão desta
instituição, ações que visem a promoção do bem-estar
dos pacientes com doenças graves, além de informar e
orientar todos os segmentos da sociedade envolvidos
nesta delicada relação.

