
A busca por profissionais é essencial tanto para 
determinar a existência do quadro quanto 

para amenizar os sintomas do transtorno

Diagnóstico e tratamento
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É comum que, devido uma série de 
fatores, como a desinformação e a 
fase da vida em que se manifestam 
os primeiros sintomas do autismo, 

haja uma rejeição por parte dos pais em 
buscar diagnóstico. As características po-
dem ser confundidas com reações normais 
das crianças às situações do cotidiano ou, 
até mesmo, traços de suas personalidades.  
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ma sejam reduzidos, buscar um tratamento 
com uma equipe multidisciplinar. Apesar de 
o autismo não ter cura, a intervenção de 
psicólogos e psiquiatras é muito importante. 
Confira, a seguir, como esses profissionais 
atuam nesse processo.

Psicólogo: ele é responsável por identifi-
car qual é a técnica mais efetiva para o caso 
em questão, individualizando a abordagem 
com o paciente. “Atualmente, as pesquisas 
indicam que o tratamento mais indicado 
para o autismo é a Intervenção em Análise 
do Comportamento Aplicada (ABA). Para tal, 
é necessária a especialidade na área em que 
a formação de base pode ser a Psicologia”, 
elucida Marina. Segundo a psicóloga, deve ser 
elaborada uma intervenção individualizada 
e intensiva, preparada de acordo com cada 
paciente, sendo que procedimentos precisos 
com registros mensuráveis devem ser usados 
para comprovar a evolução do tratamento. 

Psiquiatra: é o médico com especialização 
nas manifestações de problemas da mente. 
O psiquiatra Leandro Maranhão explica que 
o tratamento do autismo por esse profis-
sional busca cuidar das doenças que estão 
relacionadas ao autismo. “O tratamento de 
cada transtorno comorbido ao autismo segue 
as mesmas diretrizes dos demais pacientes 
não autistas, com identificação dos sintomas 
alvo, estabelecimento dos níveis de gravidade 
dos sintomas, urgência de remissão total de 
determinado sinal e uso de medicamentos 
mais específicos e melhor tolerados para 
cada caso”, finaliza.
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Profissionais e exames
Segundo Marina, uma equipe multidisciplinar costuma ser mais indicada 
para avaliar o indivíduo, porém o especialista responsável por fechar 
o diagnóstico deve ser o psiquiatra infantil ou o neuropediatra, ambos 
com experiência no transtorno. “os exames pedidos pelo médico 
geralmente são realizados com o intuito de excluir outras possibilidades. 
ainda não existe nenhum exame específico para detectar o transtorno 
e definir o diagnóstico”, acrescenta a profissional.

Entretanto, é importante estar atento aos sinais 
e sempre manter os responsáveis pela saúde do 
pequeno atualizados. A demora em buscar um 
diagnóstico para o autista pode fazer com que 
o tratamento também seja lento, prejudicando 
sua eficácia. “É importante enfatizar que os 
sintomas do autismo, geralmente, manifestam-
-se na primeira infância (até os cinco anos de 
idade), quando as demandas sociais começam 
a surgir e o atraso no desenvolvimento se torna 
mais aparente. Porém, para os especialistas, já 
é possível avaliar os sintomas em bebês com 
até 18 meses”, explica Marina Ramos Antônio, 
psicóloga e analista do comportamento. A 
seguir, entenda melhor quais são as principais 
características do diagnóstico e do tratamento.

diagnóstico
“Ele é clínico, ou seja, deve ser feito por 

meio de observação direta do comportamen-
to, por profissionais especializados, que sejam 
capazes de observar o indivíduo em diversos 
contextos”, aponta Marina. Esses comporta-
mentos, segundo o Manual de Diagnóstico e 
Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-S), 
podem ser: movimentos motores, uso de 
objetos ou fala estereotipados ou repetitivos; 
insistência em um mesmo tema, adesão 
inflexível a rotinas ou padrões ritualizados 
de comportamento verbal ou não verbal; 
interesses fixos e altamente restritos que são 
anormais em intensidade ou foco; e hiper 
ou hiporreatividade a estímulos sensoriais 
ou interesse incomum por aspectos senso-
riais do ambiente. Pelo menos duas dessas 
reações devem ser observadas para sequer 
um diagnóstico. Além dos aspectos de com-
portamento, outra característica essencial 
para identificar o autismo é observar se há 
prejuízo na comunicação social, manifestado 
pela dificuldade de exprimir e compreender 
sentimentos, além da falta de habilidade de 
estabelecer comunicação verbal e não verbal, 
por exemplo.

tratamento
É essencial, para que os efeitos do proble-
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