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A IMPORTÂNCIA E A DIFICULDADE DO 
DIAGNÓSTICO PRECOCE EM CRIANÇAS 

COM AUTISMO. 
 

SIZENANDO, Helena Clarice Stábile1 

 
RESUMO 
O autismo é conhecido como TEA (transtorno do 
Espectro Autista) e se trata de um transtorno do 
neurodesenvolvimento. As pessoas que foram 
acometidas pelo autismo não têm suas funções 
neurológicas nas áreas cerebrais desenvolvidas como 
deveriam, e por essa razão, apresentam uma condição 
comportamental com sintomas que envolvem prejuízos 
sociais, cognitivos e emocionais. O autismo não pode 
ser diagnosticado em laboratório, mas é identificado pela 
observação e avaliação do comportamento, sendo que 
essas observações e avaliações são subjetivas e os 
comportamentos variam de uma pessoa para outra. 
Gaiato (2018) afirma que os sintomas aparecem até 
mesmo em bebês pequenos, mas que poucas crianças 
são identificadas antes dos três anos de idade, sendo 
muito importante a observação dos sinais em crianças 
bem pequenas, pois as chances de melhora são muito 
maiores em razão da neuroplasticidade nessa idade. 
Nesta fase da primeira infância, os neurônios estão 

 
1 Helena Clarice Stábile Sizenando, formada em pedagogia pela 

Faculdade Anhanguera e pós-graduada em Alfabetização e letramento na 
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dispostos a maiores alterações e quanto maiores às 
informações que a criança receber, mais conhecimento, 
memória e aprendizado ela terá. A neuroplasticidade é 
influenciada pelas experiências e por um ambiente rico 
em estímulos, estando relacionada à recuperação de 
algumas funções que foram afetadas e também à 
aprendizagem normal que exige uma reorganização de 
funções e organizações dentro do sistema como um 
todo, por isso a importância do diagnóstico e tratamento 
precoces.  O sucesso terapêutico começa com um bom 
trabalho de informação e orientação aos pais, sendo a 
participação da família fundamental nesse processo, 
juntamente com terapeutas e os demais profissionais 
envolvidos no caso, trabalhando em parceria. 
Entrevistas feitas às famílias de filhos com autismo 
revelam que a maior dificuldade em conseguir o 
diagnóstico, é a falta de profissionais da saúde 
especializados e qualificados.  
Palavras-chave: Autismo; Dificuldade; Diagnóstico. 
 
ABSTRACT 
Autism is known as ASD (Autistic Spectrum Disorder) 
and it is a neurodevelopmental disorder. People who 
have been affected by autism, do not have their 
neurological functions in the brain areas developed as 
they should, and for this reason, present a behavioral 
condition with symptoms that involve social, cognitive 
and emotional damage. Autism can not be diagnosed in 
the laboratory, but it is identified by observation and 
assessment of behavior, these observations and 
assessments being subjective and behaviors vary from 
person to person. Gaiato (2018) states that the 
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symptoms appear even in small babies, but that few 
children are identified before the age of three, being very 
important to observe the signs in very young children, as 
the chances of improvement are much greater due to 
neuroplasticity at that age. In this phase of early 
childhood, neurons are willing to make greater changes 
and the greater the information the child receives, the 
more knowledge, memory and learning he will have. 
Neuroplasticity is influenced by experiences and an 
environment rich in stimuli, being related to the recovery 
of some functions that were affected and also to normal 
learning that requires a reorganization of functions and 
organizations within the system as a whole, which is why 
the importance of diagnosis and early treatment. 
Therapeutic success begins with a good job of 
information and guidance to parents, with the 
participation of the family essential in this process, 
together with therapists and other professionals involved 
in the case, working in partnership. Interviews to family 
of children with autism reveal that the greatest difficulty 
in getting the diagnosis is the lack of specialized and 
qualified health professionals. 
Keywords: Autism; Difficulty; Diagnosis. 
 
1. INTRODUÇÃO 

Grandin e Panek (2020), no livro: O Cérebro 

Autista: Pensando através do Espectro, escreveram que 

em 1943, Leo Kanner, médico da Universidade Johns 

Hopkins, e pioneiro da psiquiatria infantil, propôs o 

diagnóstico de autismo, em um artigo publicado no 
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“Autistic Disturbances of Affective Contact” (Distúrbios 

Autísticos do Contato Afetivo), e esse artigo apresentou 

estudos de caso de onze crianças, apresentando 

sintomas como: solidão, necessidade de uniformidade e 

querendo estar só num mundo sem variação. O autismo 

não pode ser diagnosticado em laboratório, mas é 

identificado pela observação e avaliação do 

comportamento, sendo que essas observações e 

avaliações são subjetivas, e os comportamentos variam 

de uma pessoa para outra. Gaiato (2018) informa que os 

profissionais da área da saúde utilizam o livro-base de 

referência dos transtornos psiquiátricos “Manual de 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais” 

(DSM).  

Em 1952, na primeira edição do DSM, as palavras 

autismo e autista quase não figuravam na tentativa 

inicial da Associação Americana de Psiquiatria (AAP) de 

padronizar os diagnósticos psiquiátricos. Geralmente a 

palavra autismo aparecia para descrever sintomas da 

esquizofrenia. A segunda edição do DSM, em 1968, já 

não trouxe nenhuma menção ao autismo em si, mas só 

em descrição da esquizofrenia, como no DSM-I 
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(Comportamento autista, atípico e introvertido ou 

Pensamento autista).  

Em 1970, houve uma mudança na profissão 

psiquiátrica, e os psiquiatras passaram a tentar 

classificar os sintomas de maneira rígida, ordenada e 

uniforme e decidiram que estava na hora da psiquiatria 

se tornar ciência. Os psiquiatras descobriram que não 

havia necessidade de buscar as causas dos sintomas 

para se tratar os pacientes, sendo mais fácil aliviar o 

sofrimento, simplesmente tratando os efeitos, mas 

também precisavam saber o que eram estas 

enfermidades, identificá-las de um modo preciso e 

consistente, para que pudessem saber qual medicação 

se adequavam às enfermidades (GRANDIN; PANEK; 

2020). A equipe da Associação Americana de 

Psiquiatria, buscou entender o que é o comportamento 

autista, descrevendo seus sintomas, e indicaram a 

possibilidade de um diagnóstico à parte: autismo infantil, 

ou síndrome de Kanner. Segundo Grandin e Panek 

(2020), em 1980, o DSM-III, listou o autismo infantil em 

uma categoria mais ampla denominada: Transtornos 

Globais de Desenvolvimento (TGD), formalizando o 
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autismo como um diagnóstico, mas como esta descrição 

não era precisa, a cada edição do DSM, à medida que a 

APP tentava a definição precisa do que era autismo 

baseada na observação do comportamento, a descrição 

foi mudando. Em 1987, a revisão do DSM-III, o DSM-III-

R mudou o nome do diagnóstico de autismo infantil para 

transtorno autista e expandiu de seis para dezesseis, o 

número de critérios de diagnóstico, dividindo-os em três 

categorias e especificou que para a pessoa pertencer à 

categoria, deveria portar ao menos oito sintomas.  

A edição de 1987 do DSM, também expandiu um 

diagnóstico na categoria TGD (transtorno global do 

desenvolvimento atípico) com sintomas de autismo mais 

brandos ou em TGD-SOE (Síndrome de Rett e 

transtorno desintegrativo da infância), no qual nem todos 

os sintomas estavam presentes. Em 1994, o DSM-IV, 

trouxe a definição do autismo ao acrescentar um 

diagnóstico totalmente novo: A síndrome de Asperger. A 

criação do TGD-SOE no DSM-III em 1987 e a inclusão 

da síndrome de Asperger no DSM-IV em 1994, foi muito 

importante para reposicionar o autismo em um espectro. 

De acordo com Grandin e Panek (2020), houve um erro 
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tipográfico na descrição da publicação no DSM-IV da 

descrição de “Transtorno Global do Desenvolvimento 

Sem Outra Especificação”, pois deveria ter sido escrito, 

segundo grifo dela, “deficiência grave e global de 

interação social e das competências de comunicação 

verbal e não verbal” em vez de como foi escrito 

”deficiência grave e global de interação social recíproca 

ou das competências de comunicação verbal e não 

verbal”, pois o paciente que cumprisse apenas um dos 

critérios, já recebia o diagnóstico de TGD-SOE, sendo 

que para tal, era preciso que esse paciente cumprisse 

os dois critérios. O texto foi corrigido no ano de 2000, no 

DSM-IV-TR, mas não se sabe quantos médicos 

diagnosticaram incorretamente seus pacientes como 

TGD-SOE, com base nesse erro.   

Em 1996, foi aplicado os critérios do DSM-III e do 

DSM-III-R em 194 crianças em idade pré-escolar com 

disfunções sociais relevantes, e houve uma comparação 

por intermédio de um estudo: No DSM-III, 51 % das 

crianças seriam autistas e no DSM-III-R, 91% dessas 

mesmas crianças seriam autistas. Em 2000, surgiu a 

revisão do DSM-IV, e os que faziam diagnósticos 
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usavam alternativamente: Transtorno Global do 

Desenvolvimento e transtorno do espectro autista (TEA), 

sendo uns gravemente incapacitados e outros, um 

Einstein.  

Após o conceito de o espectro autista ter entrado 

no circuito oficial do pensamento médico popular, surgiu 

a ideia de ter aumentado os casos de autismo, mas foi o 

efeito da comunidade médica ter recebido um novo 

diagnóstico para atribuir a uma série de comportamentos 

familiares, e assim a incidência do diagnóstico se tornou 

mais elevada. Por outro lado, tivemos uma diminuição 

de alguns outros diagnósticos, os diagnósticos que estes 

novos casos de autismo ou síndrome de Asperger teriam 

recebido anteriormente. 

 

2. TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

Em consonância com Gaiato (2018), o autismo, 

conhecido como TEA, trata-se de um transtorno do 

neurodesenvolvimento no qual algumas funções 

neurológicas não se desenvolvem como deveriam nas 

respectivas áreas cerebrais das pessoas acometidas 

por ele, e apresenta uma condição comportamental que 
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tem desafiado médicos, psicólogos e demais 

profissionais da saúde mental infantil, pois possui uma 

heterogeneidade de sintomas com infinitas 

características envolvendo prejuízos sociais, 

acadêmicos, cognitivos e emocionais. A autora afirma 

que o número de casos está crescendo e temos um 

número reduzido de profissionais especialistas e 

qualificado, e uma inabilidade generalizada entre 

profissionais ao lidar com as famílias para a elaboração 

dos tratamentos necessários e individualizados.  

De acordo com Grandin e Panek (2020), o 

número de casos de autismo pode aumentar por 

intermédio de: fatores ambientais tanto no sentido de 

toxinas no ar como das drogas na corrente sanguínea 

da mãe; a idade do pai à época da concepção 

parecendo afetar o número de mutações genéticas do 

esperma, ou o peso da mãe durante a gravidez; a 

descoberta de uma nova droga surgida no mercado que 

possa causar sintomas de autismo, ou se por força do 

trabalho, os casais protelarem a concepção.  

Conforme Gaiato (2018), os fatores ambientais 

influenciam o organismo no período gestacional, sendo 
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o período mais vulnerável do desenvolvimento da 

criança, podendo desencadear o autismo, e ainda 

acrescenta mais fatores correlacionados ao TEA: idades 

maternas avançadas; infecções na mãe durante a 

gravidez, causando forte reação imunológica do 

organismo; diabetes gestacional; microbioma da mãe; 

sangramento materno; gestação de múltiplos; exposição 

às toxinas, exposição a medicamentos (talidomida, 

misoprostol e ácido valproico); depressão materna e o 

consequente uso de antidepressivos e outros tipos de 

sofrimento fetal. Desde a década de 1940, segundo 

Grandin e Panek (2020), nosso conhecimento tem 

aumentado sobre a história do autismo, mas ainda 

estamos confusos como antes, e a autora afirma ser 

muito importante para a medicina, um diagnóstico 

baseado não apenas no comportamento, mas também 

na biologia, tanto para prever os déficits como para focar 

no tratamento, sendo também importante para o 

paciente, trazendo-lhe grande benefício psicológico, 

permitindo-lhe saber de fato o que lhe é incomum. 

Médicos e pesquisadores poderiam então intervir logo 

no primeiro estágio da infância, quando o cérebro ainda 
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é altamente suscetível a novas conexões e assim, 

concentrar-se com mais precisão em certas áreas do 

cérebro, reabilitando as partes que acreditam em poder 

ajudar, testar novas terapias e monitorar as existentes, 

fazendo o prognóstico caso a caso, individualmente, 

para cada paciente. 

De acordo com Gaiato (2018), o Espectro Autista 

é uma condição complexa e tendo muito fatores 

contribuindo para o risco. Os sintomas também variam, 

sendo muitas as disfunções neurológicas encontradas 

em pessoas com autismo. Segundo a autora, esses 

sintomas aparecem quando as crianças ainda são 

pequenas e precisam estar presentes antes dos três 

anos de idade. Gaiato (2018) afirma que podemos 

identificar os sinais antes de dois anos de idade e 

reconhecê-los até mesmo em bebês pequenos, mas que 

poucas crianças com TEA são identificadas antes dos 

três anos de idade. Segundo ela, é muito importante a 

observação dos sinais em crianças desde muito 

pequenas, pois as chances de melhora são muito 

maiores em razão da neuroplasticidade nessa idade.  



 
 

Helena Clarice Stábile Sizenando 

TransformarAção, São Paulo, v. 16 n.1, p. 1-53, out. 2022 

15 

O autismo é um transtorno do comportamento 

que possui muitas oportunidades de intervenções, mas 

se esperar para agir perde-se as chances de se 

promover a melhora da criança, e o sucesso na 

diminuição dos sintomas será limitado, portanto a 

precocidade do diagnóstico e do tratamento é 

fundamental para ajudar no prognóstico. Segundo 

Grandin e Panek (2020), para os pais que esperam 

respostas sobre uma criança autista, a falta de 

conhecimento pode ser extremamente frustrante. Gaiato 

(2018) afirma que o sucesso terapêutico começa com 

um bom trabalho de informação e orientação aos pais, 

pois sendo ela psicóloga especialista em intervenções 

precoces e neurocientista, conhece as preocupações, 

angústias e anseios dos pais, familiares, educadores e 

profissionais de crianças no espectro autista, e inspira 

famílias e profissionais, levantando a bandeira pela 

causa autista no Brasil. 

 

 

 



 
 

Helena Clarice Stábile Sizenando 

TransformarAção, São Paulo, v. 16 n.1, p. 1-53, out. 2022 

16 

2.1 GENÉTICA 

Conforme Grandin e Panek (2020), a genética 

tem papel no autismo, e essa relação só foi questionada 

em 1977, quando o primeiro estudo sobre autismo em 

gêmeos foi publicado antes ainda de o DSM-III fornecer 

os primeiros critérios para o diagnóstico formal do 

autismo. A amostra era pequena, mas os resultados 

foram surpreendentes, trazendo índices de 

concordância sendo 82% (nove pares de gêmeos num 

total de onze) em pares de gêmeos idênticos e 10% (um 

par em dez) em gêmeos fraternos.  

Outro estudo complementar foi realizado no ano 

de 1995, usando amostra com o dobro do tamanho do 

estudo anterior e encontrou: 92% em gêmeos idênticos 

e 10% em gêmeos fraternos, apoiando fortemente a 

ideia de que a origem do autismo é genética, pois 

gêmeos idênticos possuem o mesmo DNA. Conforme 

Gaiato (2018), inúmeras evidências já demostraram 

comprovadamente o papel dos genes no Transtorno do 

Espectro Autista, e sabe-se ser esta a principal causa 
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relacionada ao surgimento de sintomas. Ela afirma que 

conforme estudos realizados com familiares, em 

gêmeos idênticos (monozigóticos) que compartilham o 

mesmo material genético, se um deles apresentar o 

transtorno, o outro tem de 36% a 95% de chance de 

também apresentá-lo e em casos de gêmeos não 

idênticos (dizigóticos), caso um deles apresenta o 

transtorno, a probabilidade de o outro também 

apresentar é de 10% a 30%. As chances de outro filho 

não gemelar apresentar o transtorno são de 10% a 20%, 

por isso é importante ficar atento ao desenvolvimento de 

crianças que têm histórico de autismo na família. Na 

população em geral, a chance de se ter um filho com 

autismo se aproxima de 1%.  

Tentar compreender o autismo por meio da genética é 

complicado devido à sua heterogeneidade e em 2012, 

os geneticistas em sua pesquisa já haviam associado o 

TEA com centenas de variações no número de cópias e 

para complicar ainda mais, muitas CNVs (duplicações 

submicroscópicas, apagamentos ou rearranjos em 

seções do DNA) pareciam ser, senão únicas, pelos 
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menos extremamente raras, e a maior parte dessas 

variações é herdada, sendo que em algum momento, 

uma irregularidade entra no âmbito genético e é passada 

de uma geração para outra (GRANDIN; PANEK, 2020). 

Algumas CNVs não são hereditárias e surgem antes da 

fertilização, dentro do óvulo ou no espermatozoide ou 

então no óvulo recém-fertilizado, sendo chamada de 

“mutações de novo”, uma expressão latina que significa: 

desde o começo. 

Segundo Gaiato (2018), estima-se que em 5% a 

10% dos casos, as alterações genéticas não são 

herdadas do pai ou da mãe, e pode acontecer somente 

no indivíduo afetado, e ela afirma que crianças com 

autismo, por terem maior número de alterações 

cromossômicas do que a população que não apresenta 

autismo,  têm maiores chances de ter outros transtornos 

associados, predisposição essa, com raízes nas 

mutações do DNA, tratando-se de um material genético 

contendo as instruções de todo o funcionamento do 

organismo. É a combinação genética de cada indivíduo 

que determinará o quadro clínico, assim, dependendo da 
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mutação ainda que no mesmo gene, as alterações 

poderão ser mais sutis ou mais severas. A autora afirma 

que as pesquisas em autismo estão aumentando, e 

alguns grupos estão interessados principalmente em 

realizar sequenciamento genético podendo identificar 

algumas alterações, com o objetivo de levantar dados e 

correlacionar com grupos-controle de outras crianças 

para entender a complexidade do autismo; as novas 

descobertas são realizadas e replicadas nos 

laboratórios, constantemente, mas ao ver da autora, 

ainda são poucos esses grupos de pesquisas. 

2.2 CONTATO VISUAL 

Segundo Grandin e Panek (2020), houve uma 

publicação em 2011 no Journal of Austism and 

Developmental Disorders de um artigo, revelando 

modos distintos em uma amostra de autistas altamente 

funcionais e tipicamente desenvolvidos que pareciam 

responder ao contato visual de modos distintos, sendo 

que no cérebro neurotípico, a junção temporoparietal 

direta (JTP) está ativa para direcionar o olhar. Nas 
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pessoas autistas, a JTP estava ativa para evitá-lo. Esse 

estudo também encontrou padrão oposto no córtex pré-

frontal dorsolateral (CLFDL) esquerdo sendo que nos 

neurotípicos, havia ativação para evitar o olhar e nos 

autistas, havia ativação para direcionar o olhar e então 

chegaram a uma conclusão: Os autistas não respondem 

ao contato visual, pois sua resposta é oposta à dos 

neurotípicos e a sensibilidade ao olhar no CPFDL leva a 

uma reação neurológica específica entre os autistas, 

portanto, o que uma pessoa neurotípica sente quando 

alguém não faz contato visual, pode ser o mesmo que 

sente uma pessoa com autismo, quando alguém faz o 

contato visual, e para alguém com autismo que está 

tentando uma situação social, as pistas de acolhimento 

por parte dos neurotípicos podem ser interpretadas 

como pistas de aversão.  

As habilidades sociais são coordenadas por um 

conjunto de áreas no cérebro formando as cadeias 

associativas para o desenvolvimento social, e o homem 

é o único ser a possuir a habilidade de interpretar sinais 

sutis no outro, e ter a compreensão dessas intenções, 
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permitindo inferir o que o outro está fazendo ou 

pretendendo fazer, mas a pessoa com autismo encontra 

muita dificuldade nesta compreensão (GAIATO; 2018). 

Durante as brincadeiras de faz de conta, um objeto ou 

um comportamento pode representar outra coisa, pois 

fingimos fazer comidinhas e dar para as bonecas 

comerem, fingimos chorar quando as crianças não 

querem brincar com a gente, e este fingimento é 

determinado por entonação da voz, olhar diferente, 

sorrisos e gestos exagerados. Tanto para entender ou 

para interpretar esses sinais, precisa-se interpretar a 

intenção das pessoas, e essa capacidade de atribuir 

uma variedade de estados mentais, como desejos, 

crenças, pensamentos, sentimentos a si mesmo e as 

outras pessoas e predizer a intenção dos 

comportamentos é chamada de Teoria da Mente.  

As pessoas com TEA possuem um atraso ou 

ausência de Teoria da Mente, sendo difícil para elas 

reconhecer que as outras pessoas têm pensamentos, 

ideias e sentimentos próprios que podem ser diferentes 

dos seus, e sempre que é questionado sobre alguma 
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situação, sempre responde de acordo com o que viu e 

não como o outro pensa, acumulando assim, prejuízos 

na capacidade de mostrar empatia, de prever e 

interpretar os comportamentos e as intenções dos 

outros. Para que ocorra uma ampliação dos repertórios 

em grupo, há a necessidade da capacidade de atribuir 

estados mentais intencionais a si e aos outros, sendo um 

papel fundamental no ajuste social das pessoas, e a 

dificuldade de se colocar no lugar do outro, resulta em 

impactos negativos.  

Segundo Gaiato (2018), a pessoa com autismo 

tem dificuldade em entender que outras pessoas podem 

ter diferentes formas de resolver um problema, e ela 

tende a pensar que só existe uma forma de resolvê-lo, 

causando complicações sociais em um trabalho, em 

uma brincadeira ou qualquer outra interação que 

envolve pessoas ou grupos. Uma intervenção e 

tratamento nesta área, para a pessoa com autismo se 

habituar a pequenas mudanças e a aproximações 

sucessivas do que lhe é difícil, lhe promove uma melhor 

qualidade de vida, e esse tratamento comportamental 
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executado desde que são muito novinhas, podem evitar-

lhe prejuízos maiores no futuro. Gaiato (2018) explica a 

Teoria dos neurônios-espelho, teoria essa que está 

relacionada ao repertório social das pessoas com TEA: 

O cérebro possui um conjunto de células nervosas 

chamadas neurônios-espelho com capacidade de fazer 

refletir as próprias ações, e são ativadas quando alguém 

realiza uma atividade ou quando se observa alguma 

atividade ser realizada. Tem-se uma tendência natural 

de se imitar automaticamente tudo o que se vê, 

permitindo que o significado dessa ação seja 

compreendido automaticamente, e então infere-se, se 

tornando muito importante para a cognição social. 

Exemplo: se uma pessoa bocejar, o neurônio que reflete 

o que o que foi visto é ativado e leva outra pessoa a 

bocejar também. A ativação desses neurônios são os 

responsáveis pela empatia, ou seja, se colocar no lugar 

do outro, e por isso se alguém está triste, o outro tende 

a ficar triste ou se alguém está alegre, o outro tende a 

ficar alegre também. Esses neurônios são muito 

importantes, pois desde muito pequenos os bebês 

tendem a imitar tudo o que os responsáveis lhes 
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ensinam, tanto os gestos como os sons que lhes são 

apresentados. 

Pessoas com autismo apresentam prejuízos nas 

funções executivas e em todas as habilidades que 

precisam dela, podendo gerar déficits na aprendizagem 

e falta de inibição de respostas irrelevantes e 

ineficientes. Essas funções executivas abrangem 

processos comportamentais complexos para a 

realização independente e autônoma de atividades 

como: planejamento, organização e execução; 

consciência de si e do ambiente, elaboração de 

estratégias, estabelecimento de prioridades, controle de 

impulsos, automonitoramento, autodireção e 

autorregulação do ritmo, da intensidade e de outros 

qualitativos. Segundo Gaiato (2018), uma das pioneiras 

a explicar a Teoria da Mente, foi Uta Frith (psicóloga do 

desenvolvimento, pós-graduada em psicologia 

experimental), sugerindo que pessoas com autismo têm 

fraca coerência central (tendência natural em juntar as 

partes de informações para formar uma ideia), mas são 

melhores do que as pessoas típicas no processamento 
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de detalhes, sendo piores na integração de informações 

de muitas fontes diferentes. Muitas vezes eles se 

atentam para detalhes específicos e não ao essencial da 

história. 

2.3 INTERVENÇÃO PRECOCE 

Segundo Gaiato (2018), ao nascerem, os bebês 

têm aproximadamente 100 bilhões de neurônios 

interconectados por cerca de 50 trilhões de sinapses, 

fazendo com que a criança nasça com alguns instintos 

como: respirar, sugar e chorar. Durante os primeiros 

meses de vida, essas sinapses aumentam muito, e é 

fundamental para que a aprendizagem seja eficiente e 

se molde um cérebro funcional, e que as informações 

ambientais sejam ricas em qualidade. Tem-se o 

crescimento das ligações entre os neurônios durante 

toda a vida, mas são nos primeiros anos de vida que 

ocorre de forma intensa e frenética.  O que determinará 

a capacidade que o cérebro terá por toda a vida, serão 

as maneiras como os caminhos neuronais foram 

formados nos primeiros anos de vida, por isso é 
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importante nessa fase o fornecimento rico em cores, 

sons e sensações táteis que gerem o máximo de 

quantidade e qualidade de ligações. 

Mesmo nos cérebros que tem alterações 

importantes é possível a estimulação de novos 

caminhos, embora a formação de novas redes neuronais 

possa acontecer de forma mais lenta, há a capacidade 

de evolução, desde que aconteça com assistência 

especializada adequada. Uma criança pequena aprende 

idiomas ou instrumentos com mais facilidade do que um 

adulto. É de suma importância tratar o mais cedo 

possível as crianças ainda pequenas e intervir nos 

sintomas apresentados por elas, mesmo sem um 

diagnóstico fechado e quanto mais cedo começar a 

estimulação adequada, mais possibilidade de ensinar 

novos repertórios e de redução dos sintomas do autismo 

(GAIATO; 2018).  

A neuroplasticidade é influenciada pelas 

experiências de cada indivíduo e se fortalece pelo uso 

dessas experiências e por um ambiente rico em 
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estímulos, e está relacionada à recuperação de algumas 

funções que foram afetadas, e à aprendizagem normal 

que exige uma reorganização de funções e 

organizações dentro do sistema como um todo. A 

manutenção de uma atividade mental intensa implica na 

formação de novas sinapses e o seu fortalecimento, 

sendo assim, uma experiência adquirida se fortalece 

pelas repetições, e novas conexões podem se 

multiplicar em diversas áreas cerebrais, portanto, a 

aprendizagem é a capacidade de se adquirir 

informações novas, padrões de comportamentos ou 

habilidades que sejam duradoras ou que modifiquem 

comportamentos e essas informações aprendidas ficam 

retidas na memória para o momento que se precisar 

usá-las, inclusive a aprendizagem de atividades motoras 

que envolvam movimento, ações motoras associadas, 

como o brincar. Quando se dorme, o cérebro organiza 

tudo o que foi acessado por ele durante o dia, e as 

informações que foram vistas mais de uma vez tem 

chance de ficar na memória de longo prazo, por isso a 

repetição é muito importante para a aprendizagem e 

para o fortalecimento das conexões sinápticas na 
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compreensão dos comportamentos ensinados como 

algo importante do contexto.  

Na fase da primeira infância, como os neurônios 

estão dispostos a maiores alterações devem receber 

maiores números de estímulos possíveis, pois quanto 

maiores informações a criança receber, mais 

conhecimento, memória e aprendizado ela terá. Daí a 

importância do diagnóstico e tratamento precoces. A 

aprendizagem da criança deve ser no contexto, 

ambiente e com pessoas diferentes, sendo fundamental 

o apoio e a orientação dos pais e professores para que 

as estratégias sejam repetidas tanto em casa como na 

escola. Na terapia, é fundamental que incluam 

generalizações de aprendizagem. Dentro do cérebro, 

um neurônio pode se ligar a uma rede com centenas de 

milhares de outros e a complexidade de uma rede com 

milhões de neurônios, fazendo com que seja indecifrável 

o limite de onde a aprendizagem pode chegar. Para que 

ocorra a aprendizagem, o cérebro precisa sair da zona 

de conforto (quando a criança brinca do seu próprio jeito 

e sozinha, fazendo o que quer, sem demandas e sem 
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interferências de ideias) e a criança não deve 

permanecer fazendo somente o que ela quer ou o que é 

mais fácil para ela, senão não adquire conhecimentos 

novos. Para que haja uma boa estimulação, é 

necessário deixar a criança a mais regulada e feliz 

possível, de maneira que não a desregule e não a 

sobrecarregue.  

Estimular uma criança é quando conseguimos 

ensinar coisas novas para ela e ampliar seu repertório 

social, verbal e outros. Desregular uma criança é quando 

a perdemos e ela se desorganiza e não aprende nada 

enquanto está nessa situação de estresse e isto pode 

ocorrer quando o estímulo foi evasivo demais e o 

cérebro da criança não conseguiu manter-se 

organizado. Então, para se estimular qualquer criança 

típica ou atípica, para que ela aprenda coisas novas, 

será preciso que ela saia da zona de conforto e de uma 

forma que ela consiga aceitar, mas que não seja 

excessivamente intenso. As mudanças no 

comportamento ou desenvolvimento das crianças 

ocorrerão gradativamente e dependerá de muito 
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estímulo onde deverá sair da zona de conforto, ser 

estimulada e voltar para ela. É necessário acreditar no 

potencial das crianças, pois ao acreditar nelas, se emite 

pequenos comportamentos a mais de esforço em 

direção ao que se quer e isto é uma arma 

poderosíssima, provado pela ciência. Precisa-se ampliar 

o olhar para além do autismo que a criança tem e 

potencializar tudo o que ela tem capacidade de fazer.  

Um tratamento para ser realizado, faz-se 

necessário um conjunto de técnicas comprovadas 

cientificamente adicionado à lógica. Precisa da 

indagação de qual o sentido daquele procedimento; 

onde queremos chegar com ele e por que essa técnica 

vai levar a esse tratamento. O desenvolvimento das 

habilidades funcionais na vida da criança se adquire com 

um plano de intervenção contendo objetivos, ou seja, 

metas que a criança precisa alcançar e esse plano deve 

ser baseado em déficits avaliados (GAIATO, 2018) 
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2.4 TRATAMENTO 

Primeiramente se avalia o repertório 

comportamental da criança por meio de escalas e 

cheklists contendo marcadores para cada período do 

desenvolvimento infantil, rastreando o que a criança faz 

e o que seria esperado para aquela idade. A participação 

da família é fundamental nesse processo, juntamente 

com terapeutas e os demais profissionais envolvidos no 

caso. Posteriormente os dados serão comparados até 

se ter um acordo do desempenho da criança. A partir 

desse momento, todos os comportamentos que não 

estão ainda bem instalados, se transformam em 

objetivos que serão buscados nas sessões, com metas 

a serem alcançadas e com um controle do 

planejamento.  

É muito importante que a equipe multidisciplinar 

esteja alinhada e que trabalhe em parceria, e esse 

alinhamento se estenda também aos pais. As sessões 

devem ser lúdicas, mas que tragam objetivos claros 

quanto ao que se deseja alcançar no tratamento de cada 
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criança. A intervenção dever ser realizada tanto na 

clínica, como na casa da criança e estendida também 

para a escola e por isso, há a necessidade de que todas 

as pessoas do convívio dessa criança sejam orientadas, 

pois precisa de muitas horas de intervenção, com uma 

média ideal de estimulação para o autismo de 15 a 40 

horas semanal.  

Para a verificação e comparação da evolução, 

deve-se fazer a reavaliação a cada três meses de 

trabalho. Para que a criança possa reter a quantidade de 

informações recebidas na aquisição de conhecimento, 

ela necessita: ENTENDER, e para isso deve-se mostrar 

o que será feito para a criança, explicando por meio de 

figuras e associando as informações funcionais; 

APRENDER, e a criança precisa realizar o que lhe foi 

proposto na fase desse entendimento; FIXAR, a criança 

precisa de repetir a ação algumas horas depois, para 

que o cérebro entenda essa ação como importante e a 

distribua na memória de longo prazo. Ela precisa emitir 

o que aprendeu em outros ambientes e com pessoas 

diferentes, e não apenas com o terapeuta. A quantidade 
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de aprendizado deve ser pequena, mas a criança 

precisa de estímulos todos os dias, pois o cérebro não 

aceita mudanças repentinas. 

Gaiato (2018) afirma que criança com autismo 

tem sua comunicação prejudicada, e então a criança faz 

uso de comportamentos inadequados para conseguir o 

que quer como: chorar, gritar, jogar coisas, agredir e 

fugir, mas esses problemas de comportamento 

interferem na aprendizagem, pois ela pode perder 

oportunidades de ensino que poderiam gerar ricos 

estímulos ambientais para adquirir repertórios para a 

sua comunicação e sua interação social e é preciso 

gerenciar esses comportamentos.   

Para conseguir algo que quer, a criança usa a 

birra, como forma de pedir. Nesse momento, espere ela 

se acalmar e peça para ela apontar o que quer e se 

necessário, ajude-a fisicamente para modelar os seus 

dedinhos e explique que agora sim, você entendeu o que 

ela quer, pois ela mostrou e explica também que não vai 

funcionar ela gritar para que consiga o que quer. 
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Também, a criança se esquiva ou foge para não atender 

uma demanda ou brincadeira, então se pode diminuir a 

demanda ou pedir algo mais simples, podendo inclusive, 

dar apoio físico para que ela realize rapidamente, e em 

seguida deve-se brincar de alguma coisa que ela goste 

ou fazer o que ela quer. Outro momento é quando a 

criança quer chamar a atenção dos pais gritando ou 

batendo nas pessoas para que elas a olhe, mas não se 

pode dar esse retorno. Primeiro espere a criança se 

acalmar e somente depois dê atenção a ela 

imediatamente, assim ela perceberá que obteve ganhos 

quando conseguir se regular.  

Crianças com autismo podem ter dificuldade em 

discriminar expressões e interpretar o que o outro está 

sentindo, por isso quando recebem broncas, elas podem 

não interpretar corretamente a situação e rir, pois podem 

achar que estão recebendo atenção dos pais. A criança 

com autismo não gosta de mudanças em seus 

planejamentos, pois tem dificuldade em aceitar quando 

algo foge do que ela planejou e por isso, ela gosta de 

seguir rotinas. Para se quebrar esse controle, podemos 
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utilizar aproximações sucessivas, como por exemplo: Se 

a criança não quer que se mexa em algo que ela alinhou, 

pode-se começar chegando perto, aos poucos vai 

encostando-se ao brinquedo, e somente depois, ir 

mexendo. Enquanto a criança tiver comportamentos 

inadequados e estiver conseguindo tudo o que quer, ela 

não irá eliminá-los, mas esses comportamentos só 

diminuirão, quando a criança perceber que ela não está 

tendo mais consequências positivas. Além de não se 

reforçar esses comportamentos, deve-se ensinar para a 

criança um comportamento alternativo, para ela 

conseguir o que deseja, mas de uma maneira adequada. 

Segundo Gaiato (2018), os seres vivos percebem 

e reconhecem os outros seres vivos e as características 

do meio ambiente em que vive através dos sentidos. O 

sistema sensorial é o responsável pela captação dos 

nossos cinco sentidos: audição, visão, olfato, paladar e 

tato, sendo constituído por receptores sensoriais, por 

neurônios aferentes e pelas partes do cérebro que estão 

envolvidas no processamento das informações 

sensoriais, senso assim, ele é o meio pelo qual ocorre o 
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desenvolvimento cognitivo, sensorial e motor.  Grande 

número de pessoas com TEA apresenta alterações 

sensoriais, e seus cérebros interpretam e processam 

essas sensações de maneira desintegrada.  

Conforme Grandin e Panek (2020), podemos 

identificar uma pessoa com problemas de 

processamento visual, observando se ela movimenta os 

dedos perto os olhos; se inclina a cabeça para ler ou olha 

pelo canto do olho; se prefere evitar luzes fluorescentes; 

se tem medo de escada rolante; age como se não 

enxergasse em ambientes que não conhece; se as letras 

parecem dançar quando lê; se durante a noite sua 

percepção é deficiente; se não gosta de movimentos 

rápidos; se não gosta do contraste do claro e escuro e 

de cores que se contrastam fortemente; se não gosta de 

coisas multicoloridas e nem que tenham formas de 

grades ou quadrículas. A autora dá umas dicas para 

amenizar os problemas de processamento visual: usar 

chapéu com abas ao ser expostos a luzes fluorescentes, 

ou se sentar próximo da janela, ou ainda levar sua 

própria lâmpada ao qual se está acostumado; usar 
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óculos de sol com lentes coloridas; ao imprimir material 

de leitura, dê preferência por papel bege, azul-claro, 

cinza, verde claro ou qualquer papel com tom pastel, 

reduzindo o contraste; ou mesmo usar películas 

coloridas e transparentes; e por último, evite usar 

desktops antigos com telas que ficam piscando e tente 

usar fundos coloridos.  

Identificação de pessoa com problemas de 

processamento auditivos: a pessoa parece surda, sendo 

que seu limiar auditivo é normal ou quase normal; se 

houver ruído ao fundo, a pessoa não ouve; é difícil ouvir 

as consoantes, ouve melhor as vogais; ao ouvir sons 

altos, ela tapa os ouvidos; em ambientes barulhentos, 

costuma ter ataque de raiva, pois seus ouvidos doem ao 

ouvir sons fortes; sua audição fica muda ou interrompida 

em ambientes muito estimulantes, e tem dificuldade em 

localizar a origem de um ruído (GRANDIN; PANEK, 

2020). As dicas que a autora dá para pessoas com 

problemas de processamento auditivo são: Em lugar 

barulhento, use fones de ouvido, mas por pouco tempo 

para que a audição não fique ainda mais sensível; 
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quando um som fere os ouvidos, grave-os e os ouça em 

volume bem baixo; há mais tolerância para sons e ruídos 

altos quando se está descansado; sons provocados pela 

própria pessoa se torna mais fácil para se tolerar.  

Os autores afirmam que para a identificação de 

uma pessoa com sensibilidade tátil precisa observar se: 

Ao receber um abraço de alguém que não conhece, a 

pessoa se encolhe; não tolera tecido de lã e outros 

tecidos ásperos e por isso costuma tirar toda a roupa ou 

vestir somente certos artigos; ao procurar estímulos de 

muita pressão, se enfia embaixo de tapetes, ou de 

travesseiros pesados, enrola-se em cobertores ou se 

espreme em lugares apertados; ao ser tocado, a pessoa 

tem uma reação de raiva ou então reage 

agressivamente. As dicas que a autora passa para as 

pessoas com sensibilidade tátil são: uma forte pressão 

(usar coletes pesados ou ficarem embaixo de cobertas 

pesadas ou mesmo uma massagem vigorosa) ajuda a 

pessoa a se dessensibilizar e tolerar ser abraçada, além 

de poder ensinar-lhe sentimentos de gentileza; para a 

dessensibilização às vestimentas ásperas é mais difícil 
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de acontecer, mas uma tentativa é lavar várias vezes as 

roupas novas antes de usá-las, remover etiquetas e 

sempre usar a roupa interior pelo avesso, assim as 

costuras não ficam em contato com a pele; ao se fazer 

exames médicos, a diminuição da sensibilidade pode 

diminuir fazendo uma forte pressão na área a ser 

examinada.  

Em consonância com Grandin e Panek (2020), a 

identificação de uma pessoa com sensibilidade olfativa, 

faz-se necessário a observação se: a pessoa evita 

certos odores ou substâncias; se ela é atraída por alguns 

odores fortes; se a pessoa tem ataque de raiva ao sentir 

determinados odores.  Para os autores, a identificação 

de pessoas com sensibilidade gustativa é a observação: 

a pessoa só come certos tipos de alimentos; se evita 

alimentos com certas texturas. A dica que a autora indica 

para pessoas com problemas de sensibilidades olfativa 

e gustativa é: se não gosta, evite-o, mas quanto ao odor, 

pode substituí-lo por um odor forte, como a menta.  
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Gaiato (2018) traz os sinais que ao observarmos 

nos bebês, devemos nos preocupar: O bebê precisa de 

mais estímulos para olhar e atender os chamados; 

costuma não olhar quando é chamado pelo nome; ou é 

agitado ou passivo demais; é hiperoral, ou seja, leva 

tudo à boca; pode não gostar de toques e abraços; vai 

ao colo de qualquer pessoa, pouco sorri parecendo um 

bebê sério; apresenta poucas expressões faciais 

adequadas à situação; quase não compartilha os 

objetos; quase não mostra as coisas legais aos 

cuidadores; não conseguem brincar de faz de conta; não 

costuma apontar; tem dificuldade para imitar; tem 

déficits em interesses sociais; aos 12 meses não aponta, 

não gesticula e nem balbucia; aos 16 meses, possui 

ausência de palavras com significado; aos 24 meses de 

idade, não formula frases com duas palavras e tendo o 

objetivo de se comunicar; espalha os brinquedos, mas 

não os usa com a função correta; tem regressão tanto 

da fala como de comportamento que já fazia 

anteriormente; gosta de objetos brilhantes e que se 

movimentam repetidamente; não tem reciprocidade 

social, e ignora a aproximação de alguém que queira 
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brincar ou conversar; dá preferência em brincar sozinho; 

pode apresentar movimentos estereotipados e 

repetitivos, exemplo: correr de um lado para outro sem 

nenhum objetivo, ficar abanando as mãos, ficar dando 

gritinhos, pulando e rodando sem sentido algum. 

2.5 ENTREVISTAS APLICADADA ÀS FAMÍLIAS DE 

FILHOS COM AUTISMO (A, B, C D) 

2.5.1 MODELO DE ENTREVISTA APLICADO ÀS 

FAMÍLIAS DE FILHOS COM AUTISMO  

Primeiro nome da criança:  

Idade atual: 

sexo:  

A mãe percebeu algum sinal de autismo na criança, ou 

foi percebido pela escola ou por profissionais da saúde? 

Quais foram os sinais percebidos?  

A mãe procurou algum profissional da saúde para saber 

o porquê desses sinais, quando? 
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Quais ou qual profissional da saúde a mãe procurou? 

A criança tem diagnóstico? Qual foi o diagnóstico? 

Qual a idade a criança tinha quando conseguiu o 

diagnóstico? 

Qual o profissional que deu o laudo? 

Qual foi a dificuldade que a mãe encontrou ou está 

encontrando para conseguir o diagnóstico? 

Qual o tratamento e as intervenções que a criança faz? 

Como está a criança hoje? O tratamento e as 

intervenções estão sendo eficientes? 

Criança frequenta escola? Se sim, desde qual idade? 

A criança estuda em escola regular de ensino? 

2.5.2. ENTREVISTA FAMÍLIA A 

Lorena Hellen, sexo feminino, e com a idade de 

dezesseis anos atualmente. A mãe percebeu sinais de 
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autismo como: ausência de contato visual, ausência de 

interesse em brincadeiras e brinquedos, estereotipias ao 

sentar-se. Quando a criança estava com onze meses de 

idade, a mãe procurou um pediatra da UBS, para saber 

o porquê desses sinais. A criança foi encaminhada para 

o neuropediatra, e aos dois anos e seis meses de idade, 

recebeu o diagnóstico de TEA. A dificuldade que a mãe 

encontrou para conseguir o diagnóstico foi que há 

catorze anos, era difícil encontrar profissionais 

preparados e especializados. O autismo ainda era visto 

com preconceito em relação à mãe. No momento, a 

adolescente faz tratamento com psiquiatra e com 

neurologista e toma medicamentos. Não raramente, tem 

períodos de agitação (irritabilidade) e agressividade, e 

obteve pouca evolução, devido sequelas de convulsão 

não tratada na 1ª Infância. A adolescente frequentou 

escola de ensino regular desde os três anos de idade. 

Frequentou a EMEB e o 1º ano do fundamental, depois 

seguiu com escola terapêutica e até hoje estuda em 

escola particular para pessoas com necessidades 

especiais. 
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2.5.3. ENTREVISTA FAMÍLIA B 

Diogo K. Y. B., do sexo masculino e com quatro 

anos de idade. A mãe percebeu algum sinal de autismo 

na criança como: ausência de contato visual, ausência 

de interesse em brincadeiras e brinquedos, estereotipias 

ao sentar-se. Com um pouco mais de um ano de idade, 

a mãe levou seu filho ao pediatra, para averiguação. O 

pediatra encaminhou a criança para um neurologista que 

com um ano e dez meses de idade, deu o diagnóstico 

para CID F 84.9 (Autismo). A maior dificuldade que a 

mãe encontrou para conseguir o diagnóstico foi 

encontrar um neurologista especializado, pois a maioria 

não está na rede credenciada do convênio médico. 

Atualmente, a criança faz psicoterapia com ABA, 

fonoaudiologia especializada em PROMPT, terapia 

Ocupacional com integração sensorial e está evoluindo, 

mas os profissionais indicam mais horas de intervenção 

na semana. A criança frequenta escola desde um ano e 

quatro meses de idade e sempre frequentou escola 

regular de ensino. 
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2.5.4. ENTREVISTA FAMÍLIA C  

Felipe F. S., do sexo masculino, e atualmente 

está com a idade de onze anos. A mãe percebeu que 

alguma coisa estava diferente em sua criança quando, 

aos dois anos de idade, ele não apontava e não falava, 

e parecia ser surdo, mas quando a televisão estava 

ligada em um desenho que a criança gostava, e mesmo 

estando longe, a criança ouvia a música e vinha assistir. 

Um dia, sem querer, a mãe leu uma matéria sobre 

autismo, e então, resolveu levar seu filho à 

fonoaudióloga que logo encaminhou seu filho para um 

neurologista, e aos dois anos e meio de idade, recebeu 

o diagnóstico de autismo. A maior dificuldade 

encontrada pela mãe, para conseguir o diagnóstico, foi 

à falta de informação sobre o autismo, pois ela nem 

imaginava que o autismo existisse.  Assim, quando levou 

seu filho ao Neurologista, logo, o médico já deu o 

diagnóstico e então começaram o tratamento com 

fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional com 

urgência. Atualmente, a criança faz fonoaudiologia, 

psicologia, terapia ocupacional, hidro, terapia de música 
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e obteve melhora na fala, mas a criança só fala se é 

solicitado para falar, e fala somente o que se pede. O 

que ainda está difícil é o comportamento, pois é muito 

agitado. A criança não gosta de escrever, só gosta de 

computador e já aprendeu o alfabeto. A criança 

frequenta a escola de ensino regular desde os três anos 

de idade. Primeiro foi à creche (aprendeu a comer 

sozinho, ir ao banheiro), depois foi para a EMEI e em 

seguida, frequentou o ensino fundamental I na prefeitura 

até o quinto ano escolar. A criança necessita de um 

acompanhante, por causa do comportamento agitado. 

Ela não consegue ficar o tempo todo dentro de uma sala 

de referência, e nem tem condições para ficar sozinha.  

Até hoje, na escola da prefeitura, a criança tinha 

acompanhante, mas a partir do Fundamental II, a escola 

é pelo Estado e lá não tem acompanhante (só tem 

cuidador para auxílio em ir ao banheiro e durante as 

refeições e justo isso a criança já aprendeu a se virar 

sozinha), então a mãe colocará seu filho na escola 

especial.  
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2.5.5 ENTREVISTA FAMÍLIA D 

 Ana Caroline, do sexo feminino, e está com 18 

anos de idade. A mãe percebeu algum sinal de autismo 

na primeira infância da criança como: dava a impressão 

que a criança era surda, não tinha contato visual com 

ninguém e era muito mole, segundo a mãe. Quando a 

criança estava com seis meses de idade, a mãe 

procurou um pediatra para informar sobre as condições 

de sua criança. O pediatra encaminhou sua filha para um 

psiquiatra que aos cinco anos de idade, deu o 

diagnóstico de autismo moderado. A maior dificuldade 

que a mãe encontrou para conseguir o diagnóstico foi 

que levava a criança aos médicos e eles não sabiam o 

que a criança tinha. Atualmente, sua filha faz terapia e 

estuda em escola especial e segundo a mãe, estão 

trazendo bons resultados e sendo eficientes. A 

adolescente frequenta escola desde os quatro anos de 

idade e estudou em escola regular de ensino dos quatro 

aos nove anos de idade, e desde os 10 anos, estuda 

somente em escola especial. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O autismo é um transtorno do 

neurodesenvolvimento no qual algumas funções 

neurológicas não se desenvolvem como deveriam nas 

respectivas áreas cerebrais das pessoas acometidas 

por ele, e apresenta uma condição comportamental que 

tem desafiado médicos, psicólogos e demais 

profissionais da saúde mental infantil, pois possui uma 

heterogeneidade de sintomas com infinitas 

características envolvendo prejuízos sociais, 

acadêmicos, cognitivos e emocionais. O autismo não 

pode ser diagnosticado em laboratório, mas é 

identificado pela observação e avaliação do 

comportamento e essas observações e avaliações são 

subjetivas e os comportamentos variam de uma pessoa 

para outra. A genética está presente no autismo e 

inúmeras evidências já demostraram comprovadamente 

o papel dos genes no Transtorno do Espectro Autista, 

sendo esta, a principal causa relacionada ao surgimento 

de sintomas.  
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Para o tratamento do autismo, primeiramente se 

avalia o repertório comportamental da criança por meio 

de escalas e cheklists contendo marcadores para cada 

período do desenvolvimento infantil, rastreando o que a 

criança faz e o que seria esperado para aquela idade. A 

participação da família é fundamental nesse processo, 

juntamente com terapeutas e os demais profissionais 

envolvidos no caso. Posteriormente os dados serão 

comparados até se ter um acordo do desempenho da 

criança.  

Ao analisar as entrevistas realizadas com as 

famílias de crianças e adolescentes com autismo, 

observa-se que as mães não tiveram anteriormente 

nenhum conhecimento ou informação sobre o autismo e 

que as mães só levaram suas crianças ao médico, 

quando começaram a perceber que alguma coisa estava 

diferente em sua criança em consonância com sua 

idade, pois perceberam não apontava e não falava, e 

parecia ser surdo. Uma mãe disse que sua criança 

apresentou ausência de contato visual, ausência de 

interesse em brincadeiras e brinquedos, estereotipias ao 

sentar-se. Outra mãe respondeu ter descoberto o 
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autismo sem querer, lendo uma reportagem, e as 

demais mães só descobriram, quando os profissionais 

da saúde lhe disseram que existia o autismo e o que era 

o autismo.  

Deveria ter muito mais informações nos meios de 

comunicações, para que os pais pudessem levar seus 

filhos o mais precocemente possível para um 

tratamento, pois é de suma importância tratar o mais 

cedo possível as crianças ainda pequenas e intervir nos 

sintomas apresentados por elas, mesmo sem um 

diagnóstico fechado e quanto mais cedo começar a 

estimulação adequada, mais possibilidade de ensinar 

novos repertórios e de redução dos sintomas do 

autismo. Na fase da primeira infância, como os 

neurônios estão dispostos a maiores alterações, as 

crianças devem receber maiores números de estímulos 

possíveis, pois quanto maiores informações a criança 

receber, mais conhecimento, memória e aprendizado 

ela terá. 
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