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COMO PODEMOS DEFINIR O AUTISMO?
AUTISMO (prefixo grego AUTÓS, “de si mesmo” sufixo '-ISMOS',
indicativo de ação ou estado).
O transtorno do espectro autista (TEA) refere-se a uma série de
condições

caracterizadas

por

algum

grau

de

comprometimento

no

comportamento social, na comunicação e na linguagem, e por uma gama estreita
de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma
repetitiva.
Alguns podem viver de forma independente, outros têm graves
incapacidades e necessitam de cuidados e apoio ao longo da vida.

EPIDEMIOLOGIA
O TEA começa na infância e tende a persistir na adolescência e na
idade adulta. Estima-se que, em todo o mundo, uma em cada 160 crianças tem
transtorno do espectro autista.
A prevalência em muitos países de baixa e média renda é até agora
desconhecida. Com base em estudos epidemiológicos realizados nos últimos 50
anos, a prevalência parece estar aumentando globalmente.
Explicações possíveis para esse aumento aparente, incluem aumento
da conscientização sobre o tema, a expansão, a melhoria das ferramentas dos
critérios diagnósticos e o aprimoramento das informações reportadas.
Estatísticas passaram de 1:150, em 2000, para 1:88, em 2008, afetando
mais pessoas do sexo masculino, na proporção de 3 a 5 homens para 1 mulher.
Na figura 1 temos a ilustração dessa proporção.
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Figura 1: O TEA afeta na proporção de 3 a 5 homens para 1 mulher.

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS
O diagnóstico do autismo é feito por um médico, preferencialmente
por neuropediatra ou psiquiatra. É realizado pela história clínica, através
da observação direta do comportamento do paciente e entrevista com os pais
e/ou cuidadores. Ainda não existem exames laboratoriais específicos para o
autismo.
Os diagnósticos são mais confiáveis quando baseados em várias fontes
de informação, tais como: observações do médico, história do cuidador e, quando
possível, autorrelato. O diagnóstico precoce é importante para se iniciar a
intervenção educacional especializada, o mais rápido possível.
Para o diagnóstico do Autismo, tem-se como referência o DSM-V, o
qual se baseia nos seguintes critérios de classificação da American Psychiatric
Association de 2013, apresentados na Figura 2.

IMPORTANTE: O autismo varia os sintomas de acordo com a gravidade da doença.
Essa classificação é realizada pelo médico e se baseia em prejuízos na comunicação
social e no comportamento repetitivo, ou seja, o autismo possui vários graus de
intensidade que define o tratamento.
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Figura 2: Critérios de classificação de diagnóstico do autismo do DSM-V.

QUANDO SUSPEITAR EM CASA?
Os primeiros sintomas podem aparecer, antes ou a partir dos 12
meses de idade, como:









Atraso na fala ou parou de falar;
Esquecimento de palavras novas;
Pouco contato com os olhos;
Não percebe que estão lhe chamando;
Não se envolve em interações sociais;
Atraso na comunicação gestual;
Hipersensibilidade auditiva;
Não costuma compartilhar novas descobertas da infância.
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QUANDO SUSPEITAR NA ESCOLA?
Os primeiros sintomas podem se manifestar logo no início da vida
escolar, como mais tardiamente. Sendo eles:












Redução ou evitação do contato visual;
Atraso no aprendizado da linguagem;
Isolamento social;
Respostas anormais ao barulho ou ao tato;
Interesses específicos muito exagerados;
Capacidade de imaginação e fantasia reduzidas;
Movimento de dedos ou mãos de forma pouco comum;
Não responder ao ser chamado pelo nome, parecendo surdo;
Risos e/ou movimentos pouco apropriados e repetitivos
quando está entusiasmado;
Repete constantemente vinhetas ou frases de seriados,
desenhos animados, filmes, etc. para si mesmo;
Prefere interagir com adultos, conversando sobre assuntos
específicos e avançados para sua idade.

CONDUTA INICIAL
O uso de escalas e instrumentos de triagem/rastreamento
padronizados ajuda a identificar problemas específicos e sinais que podem vir a
ser associados ao diagnóstico. A partir da identificação dos sinais de alerta,
podem ser iniciadas a conduta inicial e a monitoração dos sinais e sintomas ao
longo do tempo, sendo que no caso dos transtornos do espectro do autismo,
recomenda-se que seja realizado diagnóstico. Na figura 3 está representado um
passo a passo das condutas básicas em crianças e adolescentes.
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Figura 3: Atendimento de crianças e de adolescentes.
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Adaptado de Ribeiro, 2018.

ENCAMINHAMENTO
Os locais de atendimento de saúde devem ser utilizados conforme a
gravidade do caso, em seus níveis de especialização e complexidade. Os
pacientes chegarão ao serviço de saúde sob demanda espontânea da família ou
por orientação de profissionais de creches, escolas e outros.
Casos de maior gravidade ou dúvida diagnóstica devem ser
encaminhados para refinamento de diagnóstico em CAPS (Centro de Atenção
Psicossocial). Este terá, então, que formular um projeto terapêutico singular (PTS)
após avaliação multiprofissional e se tratando de caso de maior gravidade, o
tratamento será feito pela equipe especializada do próprio CAPS, ou dentro do
projeto proposto.
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TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL
Para os pacientes que com espectro autista, faz-se necessário o uso de
um Projeto Terapêutico Singular (PTS), que é um planejamento em conjunto da
equipe de profissionais da área da saúde que atendam cada uma das
necessidades individuais do paciente. O objetivo principal da abordagem é dar
mais autonomia, independência, melhor qualidade de vida e inserção social,
escolar e laboral. Também é importante identificar as habilidades preservadas, o
potencial e preferências de cada paciente, bem como avaliar as áreas
comprometidas.
Elabora-se um programa que vise desenvolver novas habilidades,
amplie o potencial individual e corrija hábitos disfuncionais (agitação
psicomotora, comportamentos agressivos e estereotipias por exemplo). São
pontos relevantes:







O ensino sobre o autocuidado, para promover independência;
O desenvolvimento de a habilidades comunicativas, verbais ou
não;
Proporcionar interações sociais mais positivas, trabalhando
habilidades básicas como o contato visual e cumprimento por
gestos;
Incluir pais e cuidadores na metodologia singular de
aprendizado;
Tornar toda a assistência uniformizada, tanto na saúde como na
educação do paciente.

Sobre os profissionais que assistem o paciente autista, é recomendado
que façam parte dessa equipe multiprofissional as áreas de:
1) Fonoaudiologia:

Através

de

atividades

lúdicas,

estimulam

o

desenvolvimento da comunicação do paciente. Atrelar a vida domiciliar e
escolar ao estímulo fonoaudiológico é uma das metas.
2) Terapia Ocupacional: Visa adaptar o paciente aos diversos meios de
convívio social rotineiro como o uso do banheiro, uso de talheres, arrumar
a cama, atravessar a rua, como se locomover no ambiente de trabalho e/ou
escolar, preparar o paciente para a vida laboral ou aprimorar suas
habilidades no trabalho e diminuir inquietação motora.
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3) Psicologia: É com o psicólogo que o paciente conhece mais sobre o
autismo e desenvolve papel ativo na sua terapia. O paciente sabendo suas
deficiências e pontos fortes pode orientar melhor a equipe em quais áreas
o PTS deve ser modificado. Também é com o psicólogo que o paciente pode
falar de tudo o que aflige seus pensamentos.
4) Pedagogia: Profissionais habilitados em educação para pacientes autistas
são importantes para a inclusão no meio escolar. A criança autista precisa
de educação diferenciada para desenvolver seu potencial, para isso se faz
necessário um pedagogo diferenciado.
5) Medicina: O médico ajuda no diagnóstico e receita o tratamento caso
necessário.
6) Artes:

Educadores

de

artes

cumprem

um

papel

essencial

no

desenvolvimento do paciente autista, seja para auxiliar no trabalho
desenvolvido pelos outros membros da equipe, bem como para aprimorar
os talentos natos do indivíduo. Música, pintura e outras formas de arte
podem vir a ser de grande importância na vida do autista.

TRATAMENTO FARMACOLÓGICO
Não existe um medicamento específico que vise a cura do autismo,
porém, alguns fármacos auxiliam no alívio de sintomas, como:
o Neurolépticos – agem diretamente nos sintomas psicóticos – (dosedependentes). A droga mais utilizada é o HALOPERIDOL (antipsicótico de
primeira geração), esse ajuda no controle dos sintomas comportamentais e
funcionamento global. Dentre seus efeitos adversos temos: tremores,
marcha em bloco, distonia aguda, rigidez muscular, hipomimia facial,
acatisia, alterações eletrocardiográficas, hipotensão arterial e postural,
discinesia tardia e a ocorrência da síndrome neuroléptica maligna.
o Antipsicóticos Atípicos – RISPERIDONA e ARIPRAZOL. Atuam da
mesma forma dos antipsicóticos de primeira geração, porém seus efeitos
colaterais são menos intensos, isso faz com que eles sejam cada vez mais
utilizados.
o Psicoestimulantes – utilizados para controle da hiperatividade e melhora
da atenção – METILFENIDATO. É importante lembrar ainda que os
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antipsicóticos (risperidona), anticonvulsivantes e clonidina também são
utilizados para o controle da hiperatividade e atenção.
o Inibidores da recaptação da serotonina (ISRS) – antidepressivos
que atuam no controle de comportamentos repetitivos, estereotipias e
apego excessivo às rotinas – FLUOXETINA e SERTRALINA.
o Antipsicóticos de Ação Sedativa – auxiliam na higiene do sono –
CLONIDINA e SERTRALINA.

POR QUE É IMPORTANTE TRATAR?

A maioria dos diagnósticos de autismo são na infância, com os sintomas sendo
reconhecidos pelos pais até dois anos de vida, principalmente em graus mais
importantes do espectro autista. Porém alguns casos passam despercebidos pelos
médicos, família e comunidade, e a pessoa cresce como um indivíduo “estranho”
ou “desajustado”, descobrindo o diagnóstico apenas na vida adulta.

Quando a criança autista é diagnosticada tardiamente, aumenta a chance do
fracasso em desenvolver relacionamentos com colegas e a tentativa espontânea de
compartilhar prazer, interesses ou realizações com outras pessoas. Muitas crianças
autistas costumam ter insensibilidade à dor e não têm medo do perigo, o que pode
gerar graves acidentes; outro aspecto importante é a agressividade, que pode trazer
transtornos na vida escolar e familiar; a hipersensibilidade sensorial também é uma
característica marcante na criança autista, com o decorrer do tempo, se não forem
realizadas intervenções terapêuticas adequadas à irritação podem gerar crises
nervosas.
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Pelo menos metade dos autistas desenvolvem doenças mentais associadas, como
depressão, ansiedade e transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). Psicoses são
menos

comuns.

Isso

ressalta

a

importância

do

tratamento precoce,

e

acompanhamento periódico, pois o médico e psicólogo identificam e iniciam a
terapia medicamentosa e psicológica, quando necessário. Nos autistas adultos, o
acompanhamento psicológico é essencial. A vida adulta pode ser muito
desafiadora, e deve-se pensar em questões socioeconômicas, como a assistência
social, possibilidade de emprego, acesso à educação profissionalizante, aspectos
relativos à perda de parentes e cuidadores, relacionamentos amorosos e filhos, o
que depende do grau de autismo, do diagnóstico precoce e seguimento assíduo
com a equipe multiprofissional.
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