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Introdução
Dizemos da criança com autismo que ela esta dentro do espectro autista: uma criança TEA
(transtorno do espectro autista), mas o que significa isso? Se pensarmos nas cores branco e preto, e
imaginarmos quantos tons podemos ter entre uma e outra podemos pensar que cada tom corresponde
a um traço diferente de autismo.
Usamos esse exemplo para podermos compreender que assim como cada tom difere do outro,
cada autista difere do outro. O autismo não tem somente uma forma, cada individuo é único e sua
características também, as vezes ouvimos dizer: “Ele não tem autismo, porque olha nos olhos”. Mas
sabemos que muitos autistas olham nos olhos, alguns não suportam barulho, outros não se incomodam,
e assim por diante.
Dentro do espectro encontramos indivíduos com traços do autismo com características muito
leves, autismo em pessoas com alto funcionamento e autismo clássico, grave, com retardo mental
associado, dentro dessas classificações temos uma infinidade de diferenças entre eles, o que as
vezes dificulta sobremaneira o diagnostico. Por esse motivo, as vezes os diagnósticos demoram a
ser fechados já que uma vez autista, autista para sempre e por isso o cuidado em se determinar um
diagnostico.
Uma vez diagnosticado inicia-se a fase de intervenção, um trabalho árduo de todos que
interagem com a criança e que, com o passar do tempo pode trazer ao paciente uma mobilidade
dentro do espectro. Conforme os ganhos cognitivos e sociais passam a ocorrer, ele muda de um traço
no espectro para outro.
Sendo assim é imprescindível que uma Equipe Multidisciplinar acompanhe o desenvolvimento do
paciente para que os estímulos neuronais sejam permanentes. Não sabemos quanto cada criança terá de
ganho com as terapias, mas nossa função é estimular a todo momento afim de fazer o melhor para o maior
desenvolvimento possível.
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˜

A Contribuição da Psicologia no Diagnóstico e Tratamento de TEA
A Psicologia tem papel fundamental no acompanhamento de pessoas com TEA (transtorno do
espectro autista), seja no diagnóstico, no processo psicoterapêutico, ou no apoio à família.
Num primeiro momento, através da avaliação, o psicólogo (profissional conhecedor dos
processos mentais e do comportamento humano) identifica o desenvolvimento não típico de uma
criança ou de um indivíduo e, junto com a equipe multidisciplinar, contribui para um diagnóstico
adequado. No entanto, seu olhar não se restringe apenas a identificar ou não um transtorno, mas
observar naquela criança o que a torna um ser único, individual, que possui suas próprias características,
suas dificuldades e desafios, e principalmente suas habilidades epotencialidades. Aspectos estes, de
fundamental importância para seu desenvolvimento e interação com seu meio social.
Além disso, o psicólogo também direciona seu olhar à família que, desde o momento de uma
hipótese diagnóstica, pode apresentar dúvidas, inseguranças e receios acompanhados da alteração
da rotina normal, passando a conhecer novos termos técnicos entre outras questões sobre portadores
de TEA. Enfim, um olhar à família, que precisa ser ouvida, acolhida, e orientada. Família esta que tem
muito a aprender, mas principalmente, já tem muito a ensinar.
Saber lidar com uma criança com TEA não é uma tarefa fácil para as famílias, principalmente
para os pais. Com o desejo de ajudá-los, a orientação e o treinamento aos familiares tornam-se muito
importantes na atuação do psicólogo. O trabalho é colaborativo e psicoeducativo, possibilitando aos
pais enxergarem as habilidades, desejos e sentimentos de seus filhos, que devem ser desenvolvidos
e respeitados. Os pais acabam tendo maior influência sobre o desenvolvimento dos filhos, já que são
as pessoas que estão em contato contínuo com eles.
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Precisamos entender que os portadores de autismo também são pessoas que têm sentimentos e
necessidades. Gosto de pensar que todos nós temos habilidades e com eles isso não é diferente.
Procuraremos ajudá-los e não controlá-los, sempre com empatia e a esperança de criar um ambiente
melhor.

Psicólogo – Erik Yuske Kobayashi
CRP: 06/ 135436
Psicóloga – Glaucia Gabriela Bagatin
Venancio
CRP: 06/87339

Contribuição da Terapia Ocupacional para o Deselvolvimento do Portador de TEA
Os terapeutas ocupacionais trabalham para promover, manter e desenvolver as habilidades necessárias
para que as crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) sejam funcionais nos ambientes em que
participam. A participação ativa dessas crianças nos seus ambientes de vida promove independência, autonomia,
aprendizagem e interação social.
A terapia ocupacional também contribui para desenvolver habilidades para a escrita, motoras (fina e
grossa), cognitivas (atenção e concentração), habilidades da vida diária (alimentação, vestuário e higiene) e
consciência corporal.
Outro papel muito importante do terapeuta é avaliar e intervir nos distúrbios do processamento
sensorial da criança, uma abordagem muito conhecida, chamada integração sensorial. Esta abordagem
visa melhorar a capacidade do cérebro de processar informações sensoriais para que a criança
funcione melhor nos ambientes em que vive, dando a resposta adequada durante a execução de suas
atividades diárias.
O trabalho conjunto entre família e escola é de suma importância, pois é com a família que se inicia a
construção dos hábitos, a formação e a estruturação de um ambiente confortável para experiencias sensoriais,
cognitivas e motoras. Essas experiências poderão ser decisivas no desenvolvimento dessas pessoas, portanto o
Terapeuta Ocupacional pode contribuir muito neste processo.

Leda Maria Horta Lupori
Terapeuta Ocupacional
Crefito: 10843
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˜

O Olhar da Psiquiatria sobre o TEA
Os Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) referem-se a um grupo de transtornos
caracterizados por um espectro compartilhado de prejuízos na interação social, associados a
comportamentos repetitivos e interesses restritos. Trata-se de um transtorno do desenvolvimento
neurológico, e deve estar presente desde o nascimento ou começo da infância, mas pode não ser
detectado antes, por conta das demandas sociais mínimas, além disso, há uma grande heterogeneidade
na apresentação e grau de prejuízos. Crianças com TEA já começam a demonstrar sinais nos primeiros
meses de vida: elas não mantêm contato visual efetivo e não olham quando você chama. No primeiro
ano de vida, demonstram mais interesse nos objetos do que nas pessoas e, quando os pais fazem
brincadeiras de esconder, sorrir, podem não demonstrar muita reação. Aproximadamente 60-70%
têm algum nível de deficiência intelectual, enquanto que os indivíduos com autismo leve, apresentam
faixa normal de inteligência e cerca de 10 % dos indivíduos com autismo têm excelentes habilidades
intelectuais para a sua idade
O diagnóstico é clínico, feito através de observação do comportamento e de uma
entrevista com os pais ou responsáveis. O acompanhamento deve ser interdisciplinar, e o uso
de medicamentos é restrito aos sintomas, não havendo tratamento específico. Quanto mais
precoce o diagnóstico, melhor o prognóstico, visto que os estímulos adequados se iniciam
antes e devem beneficiar o desenvolvimento.
Resumo dos Critérios diagnósticos (DSM-V): Déficits clinicamente significativos e persistentes
na comunicação social e nas interações sociais, manifestadas das seguintes maneiras : déficits
expressivos na comunicação não verbal e verbal usadas para interação social, falta de reciprocidade
social, incapacidade para desenvolver e manter relacionamentos de amizade apropriados para o
estágio de desenvolvimento. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades,
manifestados por pelo menos duas das maneiras: comportamentos motores ou verbais estereotipados,
ou comportamentos sensoriais incomuns; excessiva adesão/aderência a rotinas e padrões ritualizados
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de comportamentos: interesses restritos, fixos e intensos. Os sintomas
devem estar presentes no início da infância, mas podem não se manifestar
completamente até que as demandas sociais excedam o limite de suas
capacidades.

Dra. Camila Nicolucci
Psiquiatra
CRM 143749

˜

Avaliação Neuropsicológica do Portador de TEA
O Trastorno do Espectro Autista (TEA) tem início precoce, portanto, Avaliar uma criança é
um trabalho delicado e que implica uma enorme responsabilidade de quem o faz. Caracterizado
principalmente por um desvio no desenvolvimento da sociabilidade e por padrões de comportamentos
alterados (American Psychiatric Association, 2014). Um diagnóstico incorreto ou realizado
indevidamente poderá prejudicar muito o desenvolvimento de qualquer criança.
O fascinante trabalho da Neuropsicologia consiste em interpretar comportamentos e resultados
dos testes dentro do contexto clínico (Walsh, 1992; Weintraub, S., 2000; Mader, 2001; Miranda,
2005; Ewing, 2000). Crianças com suspeitas de TEA apresentam sintomas, muitas vezes, que estão
presentes em outros quadros clínicos, por esse motivo existe a dificuldade no estabelecimento desse
diagnóstico. Compreender essa variabilidade nos quadros clínicos é um dos principais desafios para
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o diagnóstico, utilizando- se de materiais como auxílio, desde que confiáveis para a identificação de
sinais ou comportamentos do espectro autista torna- se fundamental.
A Avaliação Neuropsicológica (NA) permite investigar a relação cérebro-cogniçãocomportamento em indivíduos com lesão ou disfunção cerebral (Lezak, Howieson &amp; Loring, 2004).
São avaliados através de técnicas de entrevista, exames quantitativos e qualitativos que compõem a
cognição abrangendo processos de atenção, percepção, memória, linguagem e raciocínio.
Dessa forma, destaca- se que todas as ferramentas utilizadas para a Avaliação Neuropsicológica,
auxiliam na caracterização, no diagnóstico, no prognóstico e no planejamento das intervenções, a fim
de prover um entendimento maior sobre cada caso e impactar diretamente na qualidade de vida de
cada pessoa.

Aline Cerbino Ferreira Xavier da Silva
Avaliação Neuropsicológica / Psicóloga Comportamental
CRP 06/97964

˜

Fonoaudiologia, Comunicação e TEA
O Transtorno do Espectro do Autismo - TEA - é uma desordem neurobiológica, com deficits na
comunicação e na interação social e interesses restritos e comportamento repetitivo (DSM-5, 2013).
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O trabalho com as crianças com autismo deve ser multiprofissional, tendo o médico neurologista
ou psiquiatra que acompanhe o caso, e a equipe de intervenção, como fonoaudiólogo, psicólogo,
terapeuta ocupacional, musicoterapeuta, psicopedagogo, entre outros, conforme a demanda de cada
criança. Vale ressaltar que é importante incluir a família e a escola no processo terapêutico.
O fonoaudiólogo é o profissional que realizará avaliação e intervenção nas questões
relacionadas à comunicação, uma vez que uma das principais alterações de linguagem apresentadas
pelos indivíduos com TEA está relacionada ao uso funcional da linguagem nos diversos contextos
sociais. É necessário, para o processo de intervenção fonoaudiológica, um olhar individualizado e um
planejamento singular para cada paciente, levando em conta a necessidade e a singularidade de cada
caso, e buscando a generalização dos objetivos trabalhados em terapia.

Fonoaudióloga
Vanessa Mayumi Sugawara
CRFa 2- 19418

ENTREVISTA COM ALINE FERNANDES
(Mãe do Theo, portador de TEA)
Bom dia Aline, nós do Hospital
e Maternidade Albert Sabin queremos
primeiramente agradecer pela atenção em
compartilhar conosco um pouco da sua história
com o seu filho Theo. Esperamos conhecer um
pouco mais sobre a caminhada dos pais de
crianças com autismo.
Qual foi o seu primeiro pensamento
quando descobriu que seu filho é autista?
O primeiro pensamento foi: E agora?
Receber um diagnóstico como esse é como
se alguém tivesse tirado seu filho de você e
substituído por uma outra criança que você não
conhece. É como se todos os sonhos e planos
realizados desde a gestação simplesmente
tivessem desaparecido, deixando no lugar uma
grande incerteza sobre o futuro.
Nosso período de “luto” passou rápido
e logo começamos a investir em tratamentos,
terapias, estudar sobre o que há de mais atual
nesses casos, buscar apoio em grupos de pais
e páginas nas redes sociais de pessoas que
passaram pelo que estávamos passando, e
percebemos como é importante olhar para nosso
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filho e resgatar os sonho que tínhamos pra ele, porém com uma expectativa menor, com algumas
adaptações e muito amor, aquele mesmo amor que sentíamos antes mesmo dele nascer, porém em
proporções absurdamente maiores.
Quais as maiores dificuldades que vocês encontram nessa caminhada?
Acredito que ainda terei muitas dificuldades pelo caminho, pois meu filho tem apenas 4 anos,
mas hoje sinto muita dificuldade em compreendê-lo 100% do tempo, já que ele é não verbal (não fala).
Tenho dúvidas quando ele tem dor, fome, calor, frio... meu instinto materno consegue decifrar bem
seus choros, olhares, manhas, vontades, mas por vezes me pego no desespero de já ter esgotado as
possibilidades e ainda não ter acertado o que ele precisa.
Outra grande dificuldade é quanto à educação, percebo que os professores ainda não estão
preparados para receber alunos autistas, que muitas escolas ainda não oferecem a condição mínima
para um autista estar na sala de aula e ainda se opõem quando a família quer colocar uma pessoa de
fora para realizar esse trabalho.
Hoje, depois de duas tentativas frustradas, encontramos uma escola aberta e uma professora
engajada, que mesmo sem tanto conhecimento e experiência olha para o meu filho como um grande
desafio e meta a ser alcançada, aprendendo e melhorando a cada dia.
De que forma as pessoas podem ajudar seu filho? O que você gostaria que elas soubessem
sobre ele?
Gostaria que as pessoas o vissem como uma criança comum, apenas com uma condição
diferente. Meu filho é inteligente e muito capaz, só precisa percorrer um caminho diferente para poder
aprender.
Gostaria que todos tivessem o olhar de uma criança, com simplicidade, sem maldade, sem
preconceito. Hoje pela manhã, quando fui deixá-lo na escola e acenei “tchau” com a mão e ele não
respondeu, a amiguinha do lado pegou a mão dele e respondeu meu aceno, dizendo “tchau mamãe”!
A atitude daquela criança me deixou tão emocionada e tenho certeza que para ela aquilo foi natural.
Espero que a humanidade não acabe com essa simplicidade.
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