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A importância de se dialogar sobre autismo 
vem sendo reconhecida ao longo dos anos, 

mas o que você sabe sobre o assunto?

CaraCterístiCas

Uma viagem pelo   mundo azul

o autismo é um transtorno 
que afeta o desenvolvimen-
to neurológico. Por essa 
razão, provoca desordem 

em funções desempenhadas pelo sistema 
nervoso, como linguagem, comunicação, 
interação social e comportamento. Nor-
malmente, é diagnosticado ainda na infância, 
período em que os primeiros sinais come-
çam a ser percebidos. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), ao redor do mun-
do, uma a cada 160 crianças convive com o 
Transtorno do Espectro Autista (TEA), nome 
dado à condição. Com base nesse índice, 
estima-se que, hoje, aproximadamente 
dois milhões de autistas existam no 
Brasil. Apesar da incidência, o au-
tismo ainda parece ser um tema 
capcioso para algumas pessoas. 
Mas o conhecimento é o pilar 
central para dissolver estereóti-
pos e promover um convívio mais 
harmônico e inclusivo.
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Uma viagem pelo   mundo azul
o transtorno ao longo das décadas
O nome “autismo”, propriamente dito, foi 

criado em 1908 pelo psiquiatra suíço Eugen 
Bleuler durante um estudo sobre pessoas com 
sintomas associados à esquizofrenia, mas foi 
nos anos 1940 que o termo recebeu definições 
próximas das que se utiliza hoje. Algumas 
das descrições características da condição, 
como isolamento, fixação por objetos, falta 
de expressões faciais diante da figura materna 
desde os primeiros meses de vida e ausência 
de fala, começaram a ser utilizadas a partir 
de pesquisas conduzidas pelos psiquiatras 
austríacos Leo Kanner e Hans Asperger, pu-
blicadas, respectivamente, em 1943 e 1944. No 
entanto, ainda muito confundido com o qua-
dro esquizofrênico, o autismo foi classificado 
como um subgrupo de esquizofrenia infantil 
pela Associação Americana de Psiquiatria na 
primeira publicação do Manual Diagnóstico 
e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM, 
na sigla em inglês), em 1951.

Três décadas de estudos depois, em 1980, 
a comunidade científica norte-americana 
passou a reconhecer o autismo como uma 
nova classe de alteração mental, descrevendo-
-o como uma condição específica na tercei-
ra edição do DSM. O conceito de espectro 
designado ao autismo em virtude de seus 
inúmeros sintomas, como se conhece atual-
mente, foi desenvolvido somente em 1981 
pela psiquiatra inglesa Lorna Wing - fato 
que corroborou para que, mais tarde, o DSM 
instituisse o Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), reunindo as diferentes manifestações 
da condição em um único diagnóstico.

principais déficits 
causados pelo transtorno
O transtorno é chamado de “espectro” 

porque seus sintomas se manifestam de ma-
neiras diferentes em cada caso. Portanto, 
ainda que autistas apresentem similaridades 
entre si, suas habilidades são mais ou menos 
prejudicadas de acordo com a gravidade da 
condição. “É possível notar que nos graus 
mais severos de autismo, as capacidades de 
comunicação e interação social apresentam 
déficits muito mais significativos quando em 
comparação aos graus mais leves. Dentro 
desses dois pilares, encontram-se indivíduos 
diversos, que convivem com essas caracte-
rísticas com maior ou menor intensidade”, 
explica a psicóloga e especialista em terapia 
comportamental Marina Ramos. É por esse 
motivo que os tratamentos precisam ser 
aplicados individualmente, atendendo às 
necessidades específicas dos indivíduos (leia 
mais a partir da página 12).

O DSM, em sua quinta edição, estabelece 
critérios para facilitar o diagnóstico de TEA 
e caracteriza o autismo como prejuízos 
persistentes em três áreas principais: a 
comunicação, a interação social e o com-
portamento. “A condição é marcada por 
possível atraso na fala, pouco interesse 
pelos pares e dificuldade em estabelecer e se 
engajar em conversas, iniciar ou responder 

MuDanças na classificação
a partir de 2022, a Organização Mundial da saúde (OMs) passará 
a constar o transtorno do espectro autista (tea) na Classificação 
internacional de Doenças e Problemas relacionados à saúde 
(CiD), que chega a sua 11ª edição. isso significa que os distúrbios 
atrelados ao autismo, antes denominados como transtornos Globais 
do Desenvolvimento (tGD), irão pertencer a um único diagnóstico: 
o de tea, assim como ocorre no Manual Diagnóstico e estatístico de 
transtornos Mentais (DsM), da associação americana de Psiquiatria. 
Com a atualização, as subclassificações do espectro também serão 
alteradas, agora de acordo com os níveis de deficiência intelectual 
e déficit na linguagem funcional que o indivíduo apresenta.
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a interações sociais, distinguir emoções e 
afetos, discriminar sinais sociais - como 
expressões faciais e linguagem corporal -, 
compreender metáforas e piadas e inter-
pretar textos”, elenca a especialista. Assim, 
é comum que as crianças autistas, desin-
teressadas por outras, isolem-se e evitem 
diálogos. A ausência de fala também é outro 
sinal característico e que se manifesta desde 
cedo, especialmente porque, a partir dos 
três anos de idade, o déficit social come-
ça a ficar mais latente. Quando bebês, no 
caso, a atenção deve ser voltada à falta 
de balbucio.

Quanto ao comportamento, os sintomas 
se exteriorizam por meio de interesses e 
exercícios restritos. A realização repetitiva de 
determinadas atividades durante boa parte 
do dia faz com que o autista demonstre resis-
tência a eventuais alterações em sua rotina e 
dificuldade para lidar com transições. Segun-
do Marina, padrões ritualizados, como alinhar 
objetos e repetir sempre as mesmas frases, e 
foco persistente, marcado pelo interesse por 
coisas específicas, com pouca variabilidade, 
são aspectos marcantes. As estereotipias 
também podem ser percebidas em alguns 
casos. Dessa forma, a criança com o espec-
tro executa movimentos automatizados ou 
fora de contexto adequado, geralmente um 
balançar rápido para frente e para trás, com 
mãos, cabeça e tronco. 

CaraCterístiCas

Com o quadro clínico de autismo, é possível que 
agravantes como irritabilidade, hiperatividade, 
ansiedade e distúrbios do sono também apareçam

 
• Socialização 

(interação social 
prejudicada)

• Comunicação (ausência ou 
atraso da fala)

• Comportamento (restrito, 
repetitivo e com 

estereotipias)

Distúrbios  
do sono

Comportamento 
agressivo

Hiperatividade

ansiedade

FOnte: Trends in Pharmacological sciences
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descobrindo o transtorno
Uma das principais preocupações dos 

pais é em relação à demora do fechamento 
do diagnóstico. Um estudo realizado por 
pesquisadores brasileiros demonstrou que 
crianças autistas não são diagnosticadas até 
os primeiros anos escolares, especialmente 
em países de baixa e média renda, como é o 
caso nacional, apesar de os pais desconfiarem 
dos sinais ainda no primeiro ano de vida.

Dezenove mães de crianças autistas (duas 
meninas e 17 meninos) com média de 7,7 anos 
foram entrevistadas na pesquisa e afirmaram 
que as preocupações acerca do TEA começa-
ram ainda quando os pequenos tinham quase 
dois anos, mas o diagnóstico ocorreu com 
três anos de atraso. Além disso, relataram 
experiências negativas com profissionais da 
saúde ao descrevem seus receios em relação 
aos comportamentos das crianças.

Um dado importante: 79% das mães alega-
ram buscar ajuda dentro de três meses depois 
da primeira suspeita e mencionaram suas 
preocupações aos pediatras (84%) e outros 
especialistas (16%, principalmente neuro-
logistas pediátricos). Contudo, apenas um 
terço dos pequenos atendidos por pediatras 

foi posteriormente avaliado ou encaminhado 
para outro profissional sob suspeita de de-
senvolvimento atípico. As que tiveram suas 
preocupações rejeitadas relataram ouvir frases 
como “crianças não devem ser comparadas 
entre si”, “meninos se desenvolvem mais 
lentamente” ou “meninos são mais agitado 
do que meninas”. Aproximadamente, 56% 
das mães disseram que se sentiram desen-
corajadas a expressar suas preocupações 
novamente devido às experiências negativas. 
Tal comportamento pode justificar a demora 
do diagnóstico, mas não é somente esse fator 
que interfere no atraso.

como ocorre o diagnóstico
“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 neuropediatra, ambos com experiência no 
transtorno”, explica a psicóloga Marina Ramos. 
O diagnóstico é clínico e deve ser feito por 
meio da observação direta do comportamento 
realizada por profissionais especializados 
capazes de estarem presentes em diversos 
contextos, como casa, escola e clínica.
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“Os exames pedidos 
pelo médico geralmente são 

realizados com o intuito de excluir outras 
possibilidades”, diz a especialista. Assim, 
outras opções são descartadas. A psicanalista 
Andrea Ladislau complementa: “Não existe 
um exame para detectar o transtorno, mas 
a literatura médica já aponta o eletroence-
falograma como grande aliado nessa identi-
ficação precoce. Inclusive, já foi detectado o 
autismo em uma criança de três meses no 
Brasil por meio desse exame. A análise é feita 
por um algoritmo (fórmula de computador) 
desenvolvido por um americano”.

Além disso, há coleta de informações 
sobre o comportamento e a comunicação 
da criança, além da verificação sobre pos-
síveis atitudes e intenções repetitivas fora 
de contexto. “A entrevista com os pais e 

cuidadores é uma etapa muito importante 
na identificação. E é possível utilizar o 

recurso de observar a criança por meio 
de vídeos e fotos, em atividades junto 
aos amigos e/ou familiares”, acrescenta 
Andrea. Segundo a profissional, falar 
direto com os educadores pode auxiliar 
no processo de esclarecimento sobre o 
comportamento, pois possuem isenção 

emocional e podem comparar com ou-
tras crianças da mesma idade já que as 

diferenças são evidentes.
“A investigação de traços e dados da his-

tória familiar são cruciais para o diagnóstico. 
Nesse caso, importante observar se existem 
na família outros transtornos de desenvolvi-
mento ou neuropsiquiátricos, pois pode haver 
estreitas associações. A idade materna em 
relação a essa gestação também é relevante. 
Acima de 40 anos, tanto materna como pa-
terna, é um fator de risco grande. Aspectos 
do parto e o relato de problemas, como a 
prematuridade, baixa de peso e outros, são 
significativos nesse processo de identificação”, 
ressalta a psicanalista.

Por último, também há o uso de escalas 
de avaliação, que ajudam a demarcar os sin-
tomas mais severos e casos que precisam de 
maior intervenção. As principais são a Escala 
de Traços Autísticos (ATA) ou o Modified 
Checklist Autism in Toddlers (M-Chat). Este 
último pode ser aplicado em consultas pe-
diátricas de rotina e inclusive virtualmente. 
Tratam-se de 23 questões que devem ser 
preenchidas por pais de crianças entre 18 
e 24 meses e é extremamente simples e de 
baixo custo.

definição dos graus
De acordo com a quinta edição do DSM, 

a gravidade das dificuldades de comunica-
ção social e os comportamentos restritos e 
repetitivos devem ser classificados separa-
damente. Contudo, não devem ser utilizadas 
para determinar quais terapias são as mais 
indicadas, critério que depende dos objetivos 
visados para cada caso sobre as habilidades 
a serem aprendidas. Entretanto, os níveis de 
gravidade se classificam da seguinte maneira:

CaraCterístiCas

escalas De DiagnósTico
além do ata e do M-Chat, profissionais da saúde podem contar com 
outros testes para a identificação do tea. É o caso do iCa, aDi-r, 
aDOs-G, asQ e PeP-r. tais exames avaliam aspectos sensoriais, 
de relacionamentos, utilização do corpo e de objetos, linguagem, 
habilidades sociais e de autocuidado. na maior parte dos casos, a 
aplicação ocorre pessoalmente, e cada teste é direcionado para uma 
faixa etária, o que possibilita, posteriormente, o encaminhamento 
para as terapias adequadas.
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CONSULTORIA Andrea Ladislau, psicanalista; Marina Ramos, psicóloga, especialista em terapia comportamental e analista do Comportamento Aplicada ao autismo
FONTE Artigo Barries to early indentification of autismo in Brazil, de Sabrina H. Ribeiro, Cristiane S. de Paula, Daniela Bordini, Jair J. Mari e Sheila C. Caetano, publicado na Revista Brasileira de Psiquia-
tria; Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (5ª edição) – DSM 5, da Associação Americana de Psiquiatria   FOTOS vetre, Olesia Bilkei, New Africa e enterlinedesign/Shutterstock Images

De acordo com Andrea, autistas classi-
ficados no grau leve, podem ter dificuldade 
em aceitar regras – o que confunde os pais 
que entendem esse comportamento como 
pirraça – e responderem ao serem chamados 
pelo nome, a interação social não acompanha 
a idade cronológica, podem se apegar a objetos 
materiais e sofrer com mudanças. Contudo, 
nenhum fator é impeditivo para que a intera-
ção social ocorra. “Mesmo que seja percebida 
a fragilidade em suas organizações, a criança 
consegue ter independência do apoio do outro. 
Portanto, esse paciente precisa de ajuda para 
realizar sua comunicação social e também 
para suas tarefas comportamentais”, descreve.

Em comparação, o grau moderado se apre-
senta como uma deficiência maior da interação 
social, bem como o comprometimento muito 
mais visível da comunicação e da linguagem. 
“Vemos uma intensidade maior na dependên-

cia do cuidado de outras pessoas. Ainda assim, 
consegue interagir, mas já apresenta maiores 
dificuldades”, especifica Andrea.

O grau severo apresenta um déficit ainda 
maior em relação à comunicação (verbal ou 
não). “Além disso, suas funções cognitivas são 
bem reduzidas e, se os autistas moderado e 
leve possuem dificuldade com alterações de 
rotinas e mudanças, os severos não suportam 
tais ações e sofrem muito porque aliado a isto 
está a incapacidade de comunicação, o que 
pode causar maior irritabilidade e isolamento 
pessoal”, destaca a psicanalista.

A classificação em níveis de gravidade, por 
fim, permite que os terapeutas direcionem 
as crianças ou adultos para as terapias (veja 
mais a partir da página 12) e identifiquem as 
áreas com maior comprometimento, o que 
possibilita a definição de objetivos específicos 
para cada faixa etária e necessidade.

gravidade comunicação social
comportamentos  
restritos e repetitivos

nível 1 exige apoio

• Déficits na comunicação causam prejuízos na ausência de apoio;
• Dificuldade para iniciar interações sociais;
• Respostas atípicas ou sem sucesso a aberturas sociais de outros 
indivíduos;
• Aparenta interesse reduzido por interações sociais;
• Forma frases completas e envolve-se na comunicação, mas há 
falhas na conversação e tentativas mal sucedidas de fazer amizade.

• Dificuldade em trocar de atividade;
• Problemas de organização e 
planejamento são obstáculos à 
independência;
• Inflexibilidade de comportamento 
interfere significativamente no 
funcionamento em um ou mais 
contextos.

nível 2
exige apoio 
substancial

• Déficits graves nas habilidades de comunicação social verbal e 
não verbal;
• Prejuízos sociais mesmo na presença de apoio;
• Limitação para iniciar interações sociais;
• Resposta reduzida ou anormal a aberturas sociais de outros 
indivíduos;
• Fala frases simples, mas interação se limita a interesses especiais 
reduzidos;
• Comunicação não verbal acentuadamente estranha.

• Inflexibilidade de comportamento;
• Dificuldade ao lidar com mudanças 
ou comportamentos restritos e 
repetitivos frequentes, que interferem 
no funcionamento em diversos 
contextos;
• Sofrimento e/ou dificuldade de 
mudar o foco ou as ações.

nível 3
exige apoio 
muito 
substancial

• Déficits graves nas habilidades de comunicação social verbal e 
não verbal provocam prejuízos graves de funcionamento;
• Grande limitação em iniciar interações sociais e resposta mínima 
a aberturas sociais de outros indivíduos;
• Fala inteligível com poucas palavras;
• Quando raramente inicia interações, apresenta abordagens 
incomuns para satisfazer apenas necessidades;
• Reage somente a abordagens sociais muito diretas.

• Inflexibilidade de comportamento;
• Dificuldade extrema ao lidar com 
mudanças;
• Comportamentos restritos e 
repetitivos interferem acentuadamente 
no funcionamento em todas as 
esferas;
• Grande sofrimento ou dificuldade 
para mudar o foco ou as ações.

“Uma equipe 
multidisciplinar 
costuma ser 
mais indicada 
para avaliar o 
indivíduo, porém 
o especialista 
responsável por 
fechar o diag-
nóstico deve 
ser o psiquia-
tra infantil ou 
neuropediatra”, 
Marina Ramos, 
psicóloga
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