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O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que se manifesta antes dos três anos de 
idade, apresenta-se com atrasos na linguagem, comunicação e interação social. Os pais são os 
que mais sofrem ao descobrirem o diagnóstico, de que seu filho, aquele que foi tão esperado 
para compor o ambiente familiar tem um transtorno do desenvolvimento. O artigo através de 
uma revisão bibliográfica possibilita o conhecimento da criança com autismo, como a família lida 
ao buscar ajuda, e quais as formas de tratamento. E a importância das redes sociais, como 
escola, comunidade e profissionais, fontes de grande ajuda, na eficácia de um tratamento. 

 
 
 
 
 
 

RESUMO 

 

Autismo, Diagnóstico. Família. Profissionais. Tratamento. 

 

PALAVRAS - CHAVE 



1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo foi construído a partir de uma pesquisa bibliográfica que inclui publicações 

feitas entre 1999 a 2014, sobre o autismo. O artigo discute o indivíduo portador do Transtorno Autista, sua 

conivência com a família, a busca dessa família por ajuda o contato que esse indivíduo tem com os 

profissionais da saúde, dentre outros profissionais.  E as formas de tratamento que lhe são oferecidas, o 

objetivo desse artigo é possibilitar uma compreensão ampla e esclarecedora. 

O artigo aborda a Definição do Autismo e Sua Classificação (CID 10 / DSM – IV / V) em 

sequência, Realidade do Autista e suas Características, neste ponto o artigo ressalta o que é o transtorno 

do autismo, e como uma criança convive com ele. Em decorrência ao assunto Percepção dos Pais, Quando 

Percebem que Há Diferenças em Relação ao Desenvolvimento da Criança, correlacionando Os Pais e seu 

Filho Autista na Busca por Ajuda, aqui comparando como a família nesse momento encontra apoio e ajuda. 

Prosseguindo para o Diagnóstico do Espectro do Autista e Reação dos Pais Diante do Resultado, 

correlacionando o assunto, Autismo e Estresse na Família, pós Diagnóstico e Enfrentamento, trazendo o 

estresse que a família enfrenta pós o resultado, correlacionando na busca dessa família pelo melhor 

Tratamento. 

A construção do artigo se deu no inicio do mês de Maio de 2015, com apresentação do 

trabalho em sala de aula no mês de Junho de 2015, após essa apresentação houve o envio do artigo para o 

Professor / Orientador; Responsável pela disciplina de Psicologia e Necessidades Especiais II da 

Universidade.  

 

2. DEFINIÇÃO DO AUTISMO E SUA CLASSIFICAÇÃO (CID 10/ DSM IV – V) 

Segundo Marinho e Merkle (2009) a definição do Autismo teve início na primeira descrição 

dada por Leo Kanner, em 1943, no artigo Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo (Autistic disturbances of 

affective contact), na Revista Nervous Children, Nessa primeira publicação, Kanner (1943) ressalta que o 

sintoma fundamental, “o isolamento autístico”, estava presente na criança desde o início da vida sugerindo 

que se tratava então de um distúrbio inato. Nela, descreveu os casos de onze crianças que tinham em 

comum um isolamento extremo desde o início da vida e um anseio obsessivo pela preservação da rotina, 

denominando de autistas. 

O Autismo é classificado na CID-10 (1993) de Transtornos invasivos do desenvolvimento, 

Autismo infantil, Autismo atípico, Síndrome de Rett, Outro transtorno desintegrativo da infância, Transtorno 

de hiperatividade associado a retardo mental e movimentos estereotipados, Síndrome de Asperger, Outros 

transtornos invasivos do desenvolvimento, Transtorno invasivo do desenvolvimento não especificado. 

Segundo o CID-10 (1993) o transtorno é caracterizado por anormalidades qualitativas em 

interações sociais recíprocas e em padrões de comunicação e por um repertório de interesses e atividades 

restrito, estereotipado e repetitivo. Essas anormalidades qualitativas são um aspecto invasivo do 

funcionamento do indivíduo em todas as situações, embora possam variar em grau. Na maioria dos casos, o 

desenvolvimento é anormal desde a infância e, com apenas poucas exceções, as condições se manifestam 

nos primeiros 5 anos de vida. É usual, mas não invariável, haver algum grau de comprometimento cognitivo, 

mas os transtornos são definidos em termos de comportamento que é desviado em relação à idade mental 



(seja o indivíduo retardado ou não). Há algum desacordo quanto à subdivisão desse grupo global de 

transtornos invasivos do desenvolvimento. 

De acordo com o CID-10 (1993) o autismo infantil e um transtorno invasivo do desenvolvimento 

definido pela presença de desenvolvimento anormal ou comprometido que se manifesta antes da idade de 3 

anos e pelo tipo característico de funcionamento anormal em todas as três áreas de interação social, 

comunicação e comportamento restrito e repetitivo. O transtorno ocorre em meninos três ou quatro vezes 

mais frequentemente que em meninas. 

Segundo o CID-10 (1993) é frequente a criança com autismo mostrar uma série de outros 

problemas não específicos tais como medo, fobias, perturbações de sono e alimentação, ataques de birra e 

agressão. Autolesão por ex. morder o punho, é bastante comum, especialmente quando há retardo mental 

grave associado. A maioria dos indivíduos com autismo carece de espontaneidade, iniciativa e criatividade 

na organização de seu tempo de lazer e tem dificuldade em aplicar conceitualizações em decisões no 

trabalho mesmo quando as tarefas em si estão à altura de sua capacidade, a manifestação específica dos 

déficits característicos do autismo muda à medida que as crianças crescem, mas os déficits continuam 

através da vida adulta com um padrão amplamente similar de problemas na socialização, comunicação e 

padrões de interesse. As anormalidades do desenvolvimento devem estar presentes nos primeiros 3 anos 

para que o diagnóstico seja feito, mas a síndrome pode ser diagnosticada em todos os grupos etários. 

Segundo Marinho e Merkle (2009) também pode ser definido como uma síndrome 

comportamental com etiologias diferentes, na qual o processo de desenvolvimento infantil encontra-se 

profundamente distorcido, Diferentes sistemas diagnósticos (DSM-IV/APA, 1994; CID-10/Who, 1992), têm 

baseado seus critérios em problemas apresentados em três domínios (tríade de prejuízos), tais quais 

observados por Kanner (1943) que são:  

a) prejuízo qualitativo na interação social. 

b) prejuízo qualitativo na comunicação verbal e não verbal, e no brinquedo imaginativo. 

c) comportamento e interesses restritivos e repetitivos. 

Segundo o DSM - V (2013) as características essenciais do transtorno do espectro autista são 

prejuízos persistentes na comunicação social reciproca e na interação social, e padrões restritos e 

repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, esses sintomas estão presentes desde o inicio da 

infância e limitam ou prejudicam o funcionamento diário, o estágio em que o prejuízo funcional fica evidente 

irá variar de acordo com características do individuo e seu ambiente, características diagnósticos estão 

evidentes no período do desenvolvimento, mas intervenções, compensações e apoio podem mascarar as 

dificuldades em alguns contextos, manifestações do transtorno também variam muito dependendo da 

gravidade da condição autista, do nível de desenvolvimento e da idade cronológica, dai o uso do termo 

espectro.  

De acordo com o DSM - V (2013) o transtorno do espectro autista engloba transtornos antes 

chamados de autismo infantil precoce, autismo infantil, autismo de Kanner, autismo de alto funcionamento, 

autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, transtorno desintegrativo da 

infância e transtorno de Asperger. 

 

 

 



3. REALIDADE DO AUTISTA E SUAS CARACTÉRISTICAS 

 

A realidade do indivíduo portador do autismo, é completamente diferente da concepção do que 

compreendemos, sentimos, pensamos, observamos e nos relacionamos ao meio social e familiar. O 

indivíduo que possui o transtorno tem variações da concepção do mundo externo para o mundo interno e 

vise - versa.  

Segundo Assumpção Jr. et al, (1999, p.944) “O autismo é visto hoje como uma síndrome 

comportamental com etiologias múltiplas e evolução de um distúrbio do desenvolvimento, caracterizada por 

déficit na interação social e no relacionamento com os outros, associado a alterações de linguagem e 

comportamento”.  

Uma realidade que se fixa nas coisas, nas cores, objetos. Ou simplesmente a realidade de não 

se fixar em absolutamente nada. Está realidade do autismo, está presente hoje no Brasil e no mundo. Uma 

estimativa de 1994 a 2004 traz segundo Fleischer, (2012, p. 231,232) que, em 1994, o diagnóstico 

estimativo era de que havia três crianças autistas em cada 10.000 crianças. Em 2004, apenas uma década 

depois, essa estimativa era de 60 casos para 10.000 crianças. É com este dado estatístico que Roy Richard 

Grinker, antropólogo da George Washington University, inicia seu livro, Autismo: um mundo obscuro e 

conturbado, traduzido e lançado no Brasil em 2010. 

A criança, logo que nasce tem seu desenvolvimento normal, quase não se percebe que há algo 

de errado ou diferente, naquela criança. Pelos pais e familiares, mas por volta dos 3 anos de idade, a 

criança começa a apresentar comportamentos diferentes do que uma criança de sua idade deveria 

apresentar.  

Como diz; Nikolov, Jonker, Scahill, (2006, p.40) o autismo é um transtorno neuropsiquiátrico 

que se desenvolve na infância precoce. É parte de um grupo de condições definidas como transtornos 

invasivos do desenvolvimento (TIDs), geralmente referidas também como transtornos do "espectro do 

autismo". Uma característica comum dos TIDs é um comprometimento global nas várias áreas do 

funcionamento, a saber: a interação social, a comunicação e a presença de comportamentos repetitivos e 

interesses restritos. Esses déficits se desenvolvem com relação à idade mental do indivíduo e, geralmente, 

tornam-se evidentes no terceiro ano de vida. 

Já Assumpção Jr. et al, (1999, p. 944, 945) diz; Sob o ponto de vista do funcionamento mental, 

embora hipóteses afetivas tenham permeado sua conceituação, atualmente considera-se que crianças 

autistas apresentam comprometimento na capacidade de meta-representação. Assim, a ausência desta 

característica cognitiva específica dificultaria a compreensão dos próprios estados mentais, bem como o dos 

outros, uma vez que seria ela que permitiria as interações sociais que envolvem atribuir estados mentais a 

outrem, tais como crenças e desejos. 

A criança vive e convive com está realidade juntamente com os pais, e porta-se de maneira 

peculiar, onde vive e convive em seu próprio mundo. Um mundo interno, que ninguém tem acesso a ele, 

senão somente esta criança portadora do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Nova Classificação do 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM – V). Não possuindo expressões, faciais, 

sentimentais e cognitivas;  

Assumpção Jr. et al, (1999, p. 945) diz; [...] “A expressão facial é um meio comunicacional 

importante, que permite a percepção de informações vitais que caracterizam estados e atributos mentais. 



Sua identificação é realizada, não somente como uma identificação classificatória e generalizada, mas 

também como uma identificação particularizada” [...].  

Os pais convivem com a dor, e sofrimento de haver concebido em seu ambiente familiar uma 

criança que não foi esperada. E que possui um transtorno não identificado ainda pela ciência, mas apenas 

hipóteses do que seria esse transtorno.  

Semensato e Bossa (2014, p. 382 Apud Oppenheim et al, 2007) diz, “na presença de um filho 

com deficiência, como no caso do TEA, a criança tende a se distanciar daquele ser que foi sonhado pelos 

pais.” 

 Logo, os pais começam a buscar ajuda, para entender e compreender o que é esse transtorno 

e como devem prosseguir, para um melhor resultado e benefício no tratamento de seu filho (a). 

 

 

4. PERCEPÇÃO DOS PAIS, QUANDO PERCEBEM QUE HÁ DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO 

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

 

Pelo fato de não aparecer ás características do autismo antes dos três anos de idade, os pais 

têm dificuldade de encontrar um diagnóstico logo de inicio, só notam que há algo de diferente com a 

criança.  

[...] Segundo Pereira (2011, p.53) a fisionomia do autista não demonstra qualquer alteração 

comportamental, sendo um dos motivos dos pais encontrarem dificuldade em encontrar um diagnóstico. 

Preciso ou suposição de possíveis problemas. Há três caminhos pelos quais as famílias. Passam: primeiro, 

conhecer o autismo; segundo, admitir o autismo e, por fim, buscar. “Apoio de pessoas que convivam ou 

estão envolvidas com o autismo”. 

A criança autista geralmente tem muita dificuldade para lidar com grupos grandes de pessoas, 

de fazer amizades, em estarem em ambientes sociais. Isso quando ainda são mais novas depois de mais 

velhas, algumas ainda conseguem se desenvolver melhor nessa parte de interação social e de amizades, 

dependendo do grau de seu transtorno. 

[...] Camargos, (2002, p. 580) diz que as crianças autistas apresentam características de 

isolamento desde seus primeiros anos de vida, dificuldade em desenvolver relações pessoais, sendo esta 

observada precocemente e a dificuldade de vínculo com a figura materna. Essas crianças demonstram uma 

inaptidão para brincar em grupo ou para desenvolver laços de amizade. Normalmente, não participam de 

jogos cooperativos, demonstram pouca emoção, pouca simpatia ou pouca empatia por outros. 

O impacto é tão grande na vida dos pais quando descobrem que seu filho tem o diagnóstico de 

autismo, a mãe principalmente é a que mais se desespera, pois é ela que vai ficar a maior parte do tempo 

com a criança.  Sem contar a dificuldade para aprender todos os cuidados e hábitos de cuidados para com 

ela. 

[...] Buscaglia, (1993, p.584) fala que é muito comum, inicialmente, a mãe não acreditar no 

diagnóstico e negar, de diversas maneiras, a si mesma e às demais pessoas que a cercam, a existência da 

deficiência. Nessa fase, a mãe não está preparada para conviver com algo dessa natureza, até porque, 



estava esperando um bebê saudável e sem problemas. Algumas mães se lançam numa interminável busca 

por outros diagnósticos que possam negar aquela constatação inicial. 

Uma pessoa que tem autismo segue uma vida na qual sempre as pessoas terão preconceitos.  

E isso gera ainda mais insegurança aos pais quando saem com este filho em público, pois percebem os 

olhares estranhos das pessoas em sua volta, para com a criança. 

[...] De acordo com Gomes (2007, p.585) a deficiência é seguida de olhares curiosos, discrimi-

nação e preconceito. A mãe ou o pai percebem os olhares diferentes e ficam incomodados e pressionados 

pelos meios sociais. O meio social, portanto, exerce forte pressão sobre a pessoa com deficiência e a 

família. 

 

 

5. OS PAIS E SEU FILHO AUTISTA NA BUSCA POR AJUDA 

 

Meira (1996, apud Jerusalinsky, 2007) diz os pais desejam uma criança perfeita e saudável, 

pois acreditam na possibilidade de realização de seus sonhos e ideais, e quando o filho possui alguma 

limitação significativa, suas expectativas são frustradas, já que a criança perfeita que lhes trariam grandes 

alegrias não nasceu. 

De acordo com Buscaglia (2006) as limitações dos filhos, tanto para maternidade como para a 

paternidade, torna-se um encontro com o desconhecido, uma experiência complexa, causando, sofrimento, 

confusão, frustrações e medo. Mesmo com o apoio de inúmeros profissionais e outros familiares, é sobre os 

pais que recaem as maiores responsabilidades. 

Compreende-se através de pesquisas, que a confirmação do diagnóstico de autismo do filho é 

crucial para a família, principalmente para a mulher, sendo ela enquanto mãe, que precisara se dedicar aos 

cuidados com a criança. E perceptível por relatos que, antes da confirmação do diagnóstico, as mães já 

sentiam que o filho tinha algo diferente, devido a seguinte fala: 

“Eu notei que, a partir de dois anos e meio ele começou a ficar alheio ás coisas. Chegávamos 

ele não respondia, saiamos também não respondia. Só sentado ele fazia este movimento e olhava para 

mãozinha. Algo de errado existe.” Mãe, 38 anos, superior completo casada, não trabalha, não tem outros 

filhos Buscaglia (2006). 

Após as suspeitas iniciais, vem à busca pela confirmação do que esta acontecendo com o filho. 

De acordo com Nunes (2007) quando as limitações de seus filhos são visíveis, o sentimento é de 

ansiedade, desilusão, preocupação e culpa. Evidente na fala: 

“Foi... assim... chocante para nós, nosso primeiro filho, esperado e tudo. Foi difícil”. 

Após de se darem conta dos comprometimentos que o filho apresentará, as mães buscam por 

soluções, tentativa de amenizar as sequelas. Conforme Mannoni (1999) apud Jerusalinsky (2007) os pais 

anseiam que seja “curado”, o filho que apresente comprometimento, pois a criança que não corresponde ao 

ideal fragiliza o narcisismo desses pais, demandando diagnósticos, avaliações e indicações. 

Segundo Mannoni (1999) As mães se sentem fragilizadas por perceberem a fragilidade do filho 

diante do social, ver que as pessoas ficam incomodadas com a presença da criança autista, sentido pela 

mãe como um preconceito, isso mobiliza a vontade de proteger cada vez mais esse filho, dedicando-se 

integralmente á maternidade. 



As redes sociais, como família ampliada, a comunidade, a escola e a equipe de profissionais, 

são fontes de auxilio e informação diante das adversidades sentidas pelos pais, são necessárias um 

acompanhamento que englobe profissionais da saúde, educação, de acordo com Owen (2007) precisa de 

uma equipe interdisciplinar, aliando a psicoterapia e a farmacologia. 

Schmidt e Bosa (2007) afirmam que as escolas para educação especial, são importantes para 

as mães também, servindo de redes de apoio, auxiliando por meio de informação e orientação seja com 

atendimento psicológico individual ou em grupos. 

Já Smeha e Cezar, (2011) dizem, Quando as mães percebem o crescimento de seus filhos e 

os resultados eficazes dos tratamentos, por meios das intervenções profissionais, permitindo-se a olhar para 

outras dimensões de suas vidas, porem com muitas incertezas, algumas mães podem ter mais dificuldades 

para planejar outras ocupações, se dedicando eternamente aos cuidados desse filho. É preciso criar 

estratégias de intervenções, que possibilitem a estas mulheres, um espaço no qual sejam escutadas, 

trocando experiências, compartilhando sua dor e sofrimento, amenizando suas angústias e incertezas que 

são muitas. 

 

 

6. DIAGNÓSTICO DO ASPECTRO AUTISTA E REAÇÃO DOS PAIS DIANTE DO RESULTADO 

 

Apesar de o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV) fornecer os 

critérios básicos para a determinação do diagnóstico de autismo, em termos práticos, o processo 

diagnóstico não é tão simples. 

O diagnóstico deve ser dado por profissionais especializados e de diversas áreas da saúde 

para que não haja discrepâncias na nomeação de tal transtorno, pois, quanto mais cedo este for 

identificado, maiores são as chances de o tratamento obter resultados benéficos ao indivíduo.  

De acordo Amato et.al. (2011) apud Lord C., a questão do diagnóstico envolve, desde a 

distinção entre a suspeita de surdez por algumas famílias, associada à ausência de linguagem de algumas 

crianças autistas, até as discussões a respeito dos limites que podem ser determinados entre os grandes 

distúrbios do desenvolvimento, como os do espectro do autismo, os distúrbios específicos de linguagem e 

os transtornos de hiperatividade e déficit de atenção. 

Segundo Borges e Boeckel (2010, apud Silva e Mulick, 2009) afirmando que é necessária a 

elaboração de modelos e diretrizes norteadoras para a realização do diagnóstico de Autismo no Brasil, 

assim como na implementação de sistemas de apoio e intervenções tanto para os portadores como para 

suas famílias.  

Serra (2010) salienta que quanto mais cedo for feito o diagnóstico de Autismo, mais cedo à 

criança será encaminhada para a estimulação precoce e poderá receber a ajuda necessária no seu 

desenvolvimento, no entanto os pais não são encaminhados para tratamento. Entretanto, o que se destaca 

é a imprecisão nos diagnósticos médicos, as consultas rápidas e pouco esclarecedoras. 

Outros autores como Fávero, Nunes e Santos (2005) destacam que Autismo é um transtorno 

com múltiplas causas, com ausência de um componente genético e de difícil diagnóstico, pode gerar um 

intenso sentimento de culpa nos pais. 



Algumas pesquisas realizadas por Braga (2004) que se propôs a investigar “A Visão Materna 

sobre os Transtornos Invasivos do Desenvolvimento e seu Processo Diagnóstico”. A amostra contou com 20 

mães com filhos portadores de Transtornos Invasivos do Desenvolvimento (TID), às quais foi aplicada uma 

entrevista e uma ficha de acompanhamento do desenvolvimento infantil (detecta precocemente os sinais de 

evolução autista, antes dos 30 meses de idade).  

Braga (2004) conclui que através da análise dos resultados, a autora concluiu que são as mães 

que maioritariamente detectam os primeiros sinais de TID, sendo poucos os profissionais que o fazem, e 

quando o diagnosticam não estão preparados para informar as mães acerca das etapas de 

desenvolvimento infantil. O estudo mostrou ainda que o diagnóstico tem sido realizado nos três primeiros 

anos de vida. As mães sentem, que de um modo geral os profissionais têm cuidado no impacto que o 

diagnóstico pode trazer às famílias, contudo existem outros que não o fazem de forma adequada. O 

encaminhamento é feito na sua maioria para instituições especializadas e para equipes multiprofissionais. 

 

 

7. AUTISMO E ESTRESSE NA FAMÍLIA, PÓS-DIAGNÓSTICO E ENFRENTAMENTO 

 

Segundo Nielson (1999, apud Febra 2009) a família que possui crianças com deficiência 

enfrenta desafios e situações que as outras famílias desconhecem. Por conseguinte, enquanto existem 

famílias que se conseguem adaptar à nova realidade, outras não são capazes nem bem-sucedidas na 

aceitação do seu filho de forma realista. 

Penna (2006) acrescenta que a percepção da diferença do filho e o recebimento do diagnóstico 

de Autismo, fazem com que exista uma necessidade de reorganização e de ajustamento familiar, 

experiência esta que oscila entre a aceitação, a rejeição, a esperança e a angústia. 

A autora citada anteriormente assinala que há evidências de que os familiares de portadores 

de Autismo vivenciam o estresse e a falta de uma rede de apoio social. Por esse motivo, Bosa (2006) 

defende que o tratamento para o portador de Autismo envolva as necessidades da criança e as 

necessidades da família. 

Os pais encontram dificuldades em informarem os demais membros da família extensa, acerca 

do diagnóstico do filho, Guzman et al. (2002) destaca que o medo e o constrangimento diante do 

diagnóstico é comum aos pais de crianças com Autismo. Isto se deve à falta de informações, a pouca 

experiência e compreensão acerca do transtorno. Neste sentido, é de extrema importância que eles 

recebam apoio para que possam elaborar seus sentimentos com relação à criança, para que possam 

auxiliá-la no processo de inclusão social, o qual inicia na família.  

Como apresenta Serra (2010) o Autista sofre com a exclusão educacional e social, sua família 

também vivencia essa experiência. Alterações na dinâmica familiar, na conjugalidade, na vida profissional e 

no dia-a-dia influenciam e afetam tanto a saúde e qualidade de vida do cuidador como também de toda a 

família. 

 

 

 



8. TRATAMENTO 

 

Para Ribeiro (2010, apud Schwartzman, 2003) O autismo é uma condição crônica, 

caracterizado pela presença de importantes prejuízos em áreas do desenvolvimento, por esta razão o 

tratamento deve ser contínuo e envolver uma equipe multidisciplinar.  

Continua Ribeiro (2010 apud Bosa, 2006) a eficácia de um tratamento depende da experiência 

e do conhecimento dos profissionais sobre o autismo e, principalmente, de sua habilidade de trabalhar em 

equipe e com a família. Existem vários tipos de tratamento que podem ser usados para ajudar uma criança 

com autismo. Independente da linha escolhida, a maioria dos especialistas ressalta que: o tratamento deve 

começar o mais cedo possível; as terapias devem ser adaptadas às necessidades específicas de cada 

criança e a eficácia do tratamento deve ser medida com os avanços da criança. Sabe-se que uma boa 

intervenção consegue reduzir comportamentos inadequados e minimizar os prejuízos nas áreas do 

desenvolvimento.  

Segundo Ribeiro (2010, apud Moreira e Medeiros, 2007) os objetivos da intervenção são: 

1. Trabalhar os déficits, identificando os comportamentos que a criança tem dificuldades ou até 

inabilidades e que prejudicam sua vida e suas aprendizagens; 

2. Diminuir a frequência e intensidade de comportamentos de birra ou indesejáveis, como, por 

exemplo: agressividade, estereotipias e outros que dificultam o convívio social e aprendizagem deste 

indivíduo; 

3. Promover o desenvolvimento de habilidades sociais, comunicativas, adaptativas, cognitivas, 

acadêmicas etc; 

4. Promover comportamentos socialmente desejáveis. 

Este tipo de tratamento e estratégias se desenvolve através da Teoria Cognitiva 

Comportamental, o profissional trabalhara no tratamento da criança o contexto que a cerca como; Família, 

Escola e Âmbito Social, para tomada de novas experiências e comportamentos adequados.  

Já na abordagem Psicanalítica o profissional vai como diz; Vasconcelos (p. 08 apud Laznik, 

2004, p. 21) intervir para que se instaurem as estruturas que suportam o funcionamento do inconsciente, 

pois se esta intervenção não ocorrer precocemente, o sujeito poderá não advir. A autora considera que a 

síndrome autística é consequência de uma falha no estabelecimento do laço pais-criança. Então, há que se 

intervir nesse laço.  

Segundo Vasconcelos (p. 09 apud Laznik 2004) a tarefa do psicanalista é a de permitir que um, 

outro real consiga criar um laço com o bebê, para que mais tarde ele possa advir como sujeito. Isto significa 

intervir na relação do Outro com a criança, relação esta que encontra-se    impossibilitada. Devemos 

considerar que, no caso de criança com risco de evolução autística, trata-se de um problema na interação, 

ou seja, é na relação com o Outro que o sujeito se constitui, por isto o que deve estar no centro do 

tratamento é esta interação pais-bebê. Assim, o tratamento deverá ser feito do bebê junto com os pais, pois, 

os problemas estão ocorrendo possivelmente nesta relação. O trabalho do analista será o de estabelecer ou 

restabelecer uma interação. Para tal, é necessário que a mãe, o pai ou alguém da família possa funcionar 

como Outro, permitindo ao bebê entrar no circuito pulsional ou completá-lo. 

Continua Vasconcelos (apud Bernardino 2006) destaca que a proposta da psicanálise é 

detectar precocemente os sinais preditivos do perigo de evolução autística, ou seja, desde os primeiros 



meses de vida, baseando-se na relação estabelecida entre o bebê e sua mãe. Através da psicanálise sabe-

se que a condição fundamental de constituição do sujeito está atrelada à relação que o bebê estabelece 

com quem exerce a função materna. E, para que essa função possa se cumprir, é necessário que, na mãe, 

tenha funcionado a função paterna, ou seja, só foi possível para a mãe desejar o bebê porque ela não era 

completa, algo faltava nela e que supostamente seria possível preencher pelo bebê. [...] sabe-se que não há 

sinal positivo próprio do autismo durante o primeiro ano de vida da criança, pois os sinais, como 

estereotipias e automutilações somente vão aparecer no segundo ano de vida, o que vem reafirmar a 

necessidade de se trabalhar com a criança a partir dos sinais discretos iniciais para evitar a instalação de 

uma futura evolução da patologia. Este encaminhamento tardio da criança para tratamento apontaria para 

uma carência de conhecimentos inerentes ao desenvolvimento psíquico do bebê por parte da família e dos 

profissionais da área da saúde, bem como para a carência de profissionais especializados em tratamento de 

crianças nos serviços [...]. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O artigo possibilitou que os profissionais ligados ao trabalho com crianças autistas ou familiares 

dos indivíduos portadores, busquem cada vez mais um conhecimento amplo, através de estudos, 

capacitações ou formações acadêmicas no desenvolvimento de suas profissões e cuidados com o portador 

do Transtorno Autista. Tendo assim bases para um melhor atendimento e identificação do problema. Seja 

nos atendimentos em Rede Pública de Saúde ou Sistema Privado.  

O artigo ainda falou sobre a importância de se ter na escola um lugar especializado para 

receber e educar essas pessoas que necessitam de uma aprendizagem diferenciada para uma melhor 

internalização dos conteúdos ministrados em sala de aula. Não basta somente a Inserção no “ambiente 

escolar”, mas a capacitação dos profissionais perante o cuidado e aprendizado desse aluno. Pois suas 

capacidades imaginativas e abstratas não existem, cabe à escola desenvolver juntamente com os 

profissionais pedagogos, matérias de apoio psicopedagógicos e ampla dedicação no desenvolvimento da 

interação deste individuo na escola e na sociedade. Juntamente aos pais para conhecimento mais amplo do 

que é o transtorno, pois muitos ainda desconhecem, por falta de informações dos profissionais através de 

uma forma clara e objetiva.  

Os pais e a família tem um papel muito importante no desenvolvimento das capacidades do 

filho. Também, não sendo somente dos profissionais, pois os pais ou responsáveis devem sempre procurar 

a evolução da criança e nunca somente a sua restrição. Classificando-a como incapaz, do que pode ou não 

fazer. Não explorando assim as capacidades positivas da criança, pois através da estimulação precoce a 

um melhor desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, assim que receberem o diagnóstico, os pais 

devem procurar os serviços especializados na área. E buscar sempre estar conversando com profissionais 

especializados e principalmente os profissionais voltados à área da psicologia. 

O artigo proporcionou e trouxe uma compreensão ampla, para os estudantes de Psicologia, 

fazendo com que se pudesse entender um pouco mais sobre o assunto, através de uma revisão 

bibliográfica de artigos científicos. Fez com que se observa-se as definições e classificações do transtorno, 

sobre a realidade do portador do transtorno autista, o enfrentamento que os pais e familiares enfrentam na 



busca por ajuda. A vivência da família no diagnóstico e enfretamento depois do resultado, as linhas de 

abordagem voltadas aos tratamentos psicoterápicos, através dos profissionais envolvidos na área. 
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