
AUTISMO
C OM O  S U S P E I T A R

D R A .  N A T A S H A  M E S C H I A T T I



         O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)
é um transtorno do desenvolvimento
neurológico, caracterizado por dificuldades de
comunicação e interação social e pela presença
de comportamentos e/ou interesses repetitivos
ou restritos.  
     O autismo não possui causas totalmente
conhecidas, porém há evidências de que haja
predisposição genética para ele. Outros
reportam o suposto papel de infecções durante
a gravidez e mesmo fatores ambientais, como
poluição, no desenvolvimento do transtorno.
      O TEA tem origem nos primeiros anos de
vida, mas sua trajetória inicial não é muito
variável. Em algumas crianças, os sintomas são
aparentes logo após o nascimento. Mas a maioria
das crianças só apresenta sinais marcantes do
espectro, após os dois anos. 
     Além disso a criança também pode
apresentar o chamado autismo regressivo, que é
quando a criança apresenta um desenvolvimento
dentro da normalidade, e após um ou dois anos,
apresenta regressões, perda de habilidades que
já havia adquirido.

O QUE É AUTISMO?



Perder habilidades já adquiridas, como
balbucio, apontar, contato ocular ou sorriso
social;

não se voltar para sons, ruídos e vozes no
ambiente;

não apresentar sorriso social;

baixo contato ocular e deficiência no olhar
sustentado;

baixa atenção à face humana (preferência
por objetos);

demonstrar maior interesse por objetos do
que por pessoas;

não seguir objetos e pessoas próximos em
movimento;

apresentar pouca ou nenhuma vocalização; 

SINAIS DE ALERTA



não aceitar o toque;

não responder ao nome;

imitação pobre;

baixa frequência de sorriso e reciprocidade
social, bem como restrito engajamento social
(pouca iniciativa e baixa disponibilidade de
resposta);

interesses não usuais para a idade;

incômodo incomum com sons altos;

distúrbio de sono moderado ou grave;

irritabilidade no colo e pouca responsividade
no momento da amamentação.

SINAIS DE ALERTA



   Na forma classificada como de baixa
funcionalidade, a criança praticamente não
interage, vive repetindo movimentos e apresenta
atraso mental.
     Na média funcionalidade, a criança tem
dificuldade de se comunicar e repete
comportamentos. 
     Já na alta funcionalidade, esses mesmos
prejuízos são mais leves, e os portadores
conseguem estudar, trabalhar e crescerem
independentes.

CLASSIFICAÇÃO



       O diagnóstico é clínico. Feito pelo médico.
As especialidades mais capacitadas a fazer o
diagnóstico são o neurologista e o psiquiatra
infantil.
    Porém o pediatra já pode suspeitar do
diagnóstico e encaminhar para o tratamento.

    Não há exames que identificam o autismo.
    Mas é importnate fazer uma avaliação
auditiva. E podem ser necessários exames para
descartar outras doenças ou identidicar outras
doenças que a criança aprensenta além do
autismo.

DIAGNÓSTICO



       O tratamento padrão-ouro, que tem mais
evidências de benefício às crianças no espectro
austita, é a Análise do Comportamento
Aplicada, conhecida como ABA. Que é feito por
profissionais da psicologia, que inclusive podem
treinar outras pessoas (estagiários, pedagogos e
pais) a aplicar o método, sob acompanhamento
do psicólogo.
     Também podem ser necessário associar
outras terapias, como: fonoaudiologia, terapia
ocupacional, fisioterapia e psicomotricidade.
    Muito importante lembrar, que cuidar da
alimentação dessas crianças é muito
importantes, por isso elas devem ser
acompanhadas também por um nutricionista.
     Através de acompanhamento especializado,
terapias adequadas e do estímulo a socialização
dessas crianças, elas podem mudar sua
classificação diagnóstica, aprender, socializar e
se tornarem adultos produtivos e independentes.

TRATAMENTO



       A escala classifica as crianças avaliadas em
três níveis:

Baixo Risco | Pontuação de 0 a 2

Há pouca chance de desenvolvimento de TEA, e
não é necessária nenhuma outra medida. No
caso da criança ter menos de 24 meses, é
preciso repetir a aplicação do teste.

Risco Moderado | Pontuação de 3 a 7

A criança precisa ser encaminhada para uma
avaliação mais especializada.

Alto Risco | Pontuação de 8 a 20

Com este resultado, os pais devem marcar uma
consulta com especialistas para a confirmação
do diagnóstico e a avaliação do tratamento
personalizado.

RASTREAMENTO





Consultório: (11) 2737-2007

@natashameschiatti

Alameda dos Nhambiquaras,
1518. Cj 101. 
Bairro Indianópolis.

Quer saber mais?


