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Há tempo de nascer e tempo de morrer. 
            Tempo de plantar e tempo de arrancar. 

Tempo de matar e tempo de curar. 
 Tempo de derrubar e tempo de construir.  

Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. 
Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. 

Tempo de abraçar e tempo de afastar. 
Tempo de procurar e tempo de perder. 

Tempo de ficar calado e tempo de falar... 
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Resumo 
 

Objetivo: Verificar a eficácia da intervenção terapêutica fonoaudiológica para os 

quadros de Autismo Infantil e Síndrome de Asperger. 

Métodos: Trata-se de ensaio clínico piloto. A amostra constituiu-se de 11 meninos, na 

faixa etária de 4 a 10 anos, atendidos no Laboratório de Investigação Fonoaudiológica 

de Linguagem e Fala – Transtornos Globais do Desenvolvimento do Departamento de 

Fonoaudiologia da UNIFESP e diagnosticados por equipe multidisciplinar, com 

Autismo Infantil (6) e Síndrome de Asperger (5). As crianças foram divididas 

aleatoriamente em dois grupos: Grupo GT constituído por seis crianças assistidas em 

intervenção terapêutica fonoaudiológica direta e indireta; Grupo GO com cinco crianças 

acompanhadas apenas indiretamente. Utilizamos as partes do ASIEP-2 (Krug et al, 

1993), compostas pelo Autism Behavior Checklist (ABC/ICA), Avaliação da Interação 

(AI/IA) e a Avaliação do Comportamento Vocal (ACV/SVB), aplicados em três 

momentos: tempo zero, após seis (tempo 1) e doze meses (tempo 2). 

Resultados: Verificamos tendência de melhor desempenho do Grupo GT, tanto na 

análise dos valores totais do Autism Behavior Checklist (ABC/ICA) e nas áreas que o 

compõem, quanto na Avaliação da Interação (AI/IA) e do Comportamento Vocal 

(ACV/SVB). Ou seja, foi possível comparar o desempenho evolutivo das crianças sob a 

perspectiva tanto das mães quanto da fonoaudióloga. A interferência do diagnóstico 

multidisciplinar, da faixa etária e do quociente social, no processo evolutivo, também 

foi analisada. O desempenho das crianças diagnosticadas com Síndrome de Asperger foi 

considerado mais positivo, quando comparado ao das crianças autistas. Houve padrão 

evolutivo mais acentuado, de modo geral, nas crianças na faixa etária entre 73 meses ou 

mais, consideradas neste estudo como as mais velhas. As crianças classificadas como 
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portadoras de quociente social de grau normal, leve e moderado registraram padrão 

evolutivo maior. 

Conclusão: A tendência de melhor desempenho das crianças assistidas em ambas as 

intervenções mostrou a eficácia da associação de ações terapêuticas diretas e indiretas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Os quadros pertencentes aos Distúrbios do Espectro Autístico caracterizam-se pela 

tríade de impedimentos graves e crônicos nas áreas de interação social, comunicação verbal 

e não verbal e interesses. Dentre as subcategorias que compõem este grupo de distúrbios, 

encontram-se o Autismo Infantil e a Síndrome de Asperger. (Wing, Gould, 1979; 

Organização Mundial de Saúde, 1998; American Psychiatric Association, 2002; American 

Speech-Hearing-Language Association, 2006). 

 Embora nesses distúrbios existam inúmeras manifestações clínicas, é importante 

salientar as dificuldades na área da comunicação verbal e não-verbal, pois essas ocasionam 

um impacto significativo na inserção social e cultural dos indivíduos acometidos por essas 

condições clínicas. 

 A necessidade de investigação dos critérios que avaliam e qualificam os aspectos 

relacionados à área da comunicação é enfatizada em todas as propostas de classificação 

diagnóstica destes quadros. 

 As falhas na comunicação não-verbal envolvem desde a dificuldade na manutenção 

do contato visual, o direcionamento inadequado do olhar, até a ausência de expressão facial 

e corporal.   

 Com relação à comunicação verbal, observamos alterações sintático-semânticas, 

fonético-fonológicas e principalmente, no aspecto pragmático do discurso. 

 Quanto às habilidades de leitura e de escrita verificamos desde o uso precoce, não 

usual e sem funcionalidade do material gráfico, até a incapacidade da criança de se 

alfabetizar. 
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 A ausência da atividade imaginativa, assim como a incapacidade em atribuir e 

compreender intenções e sentimentos são também marcadores importantes dos desvios de 

comunicação nesses quadros clínicos. 

Diversos estudos têm discutido a necessidade de proporcionar a estes sujeitos 

oportunidades comunicativas mais eficientes. Para tanto, é fundamental a presença de 

interlocutores atentos às características específicas desses indivíduos e o uso de estratégias 

que ao mesmo tempo, aproveitem e ampliem cada sinal comunicativo observado, seja este 

verbal ou não verbal.        

 Nas últimas décadas, a intervenção terapêutica fonoaudiológica, em especial a direta 

cuja característica é o atendimento direcionado para as habilidades e inabilidades de cada 

criança, tem sido enfatizada como um meio facilitador para adequação social do 

comportamento comunicativo, possibilitando uma melhor inclusão desses indivíduos em 

seus meios sociais. 

 Sendo assim, podemos formular as seguintes hipóteses: 

  a intervenção fonoaudiológica direta, agregada à indireta, na qual temos o contexto 

terapêutico ampliado pela família e pela escola, permite uma maior velocidade no processo 

evolutivo da criança, quando comparada à implementação apenas de intervenção indireta, 

em crianças pertencentes aos Distúrbios do Espectro Autístico;   

  é possível identificar em quais áreas do desenvolvimento o processo evolutivo 

ocorre; 

  as mães conseguem perceber mudanças comportamentais na criança, ao longo do 

processo terapêutico; 

a extensão e a velocidade do processo evolutivo podem ser mensuradas e 

comparadas, de acordo com o tipo de intervenção; 
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  e o diagnóstico multidisciplinar, o quociente social, e a faixa etária são fatores que 

interferem na extensão e na velocidade do processo evolutivo. 

 

 A partir dessas hipóteses este estudo tem como objetivo geral verificar a eficácia da 

intervenção fonoaudiológica para os quadros de Autismo Infantil e Síndrome de Asperger. 

 Tem como objetivos específicos: 

identificar em quais áreas do desenvolvimento o processo evolutivo ocorre; 

verificar a percepção materna sobre o processo evolutivo da criança;    

  comparar a extensão e a velocidade do processo evolutivo nos dois tipos de 

intervenção, na área de interação social; 

  comparar a extensão e a velocidade do processo evolutivo nos dois tipos de 

intervenção, na área da comunicação; 

  e analisar a interferência do diagnóstico multidisciplinar, do quocientes social, e da 

faixa etária, no processo evolutivo das crianças.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

  

 O principal componente da comunicação humana é a linguagem, que como uma 

qualidade ou propriedade do ser humano se exterioriza pelo falar, escutar, ler e escrever, 

propiciando ao homem a comunicação consigo e com seus pares.    

A linguagem é um processo dinâmico que envolve inúmeras capacidades humanas e 

seu estudo abarca várias facetas do conhecimento, como por exemplo, a lingüística, a 

psíquica e a social. É possível compreendê-la como resultante de um percurso evolutivo 

embasado nas condições físicas, em seus aspectos neurológico e sensorial, e psíquicas. Essa 

composição sustenta e possibilita o desenvolvimento humano e, com a influência das 

circunstâncias envolventes, determina a própria evolução da linguagem.  

 Tal conceituação foi apresentada por Vieira (1985) ao afirmar que o processo de 

linguagem compreende o suceder, normal ou patológico, na inter-relação das características 

orgânicas e psíquicas do indivíduo, dentro do contexto que o cerca. Tal proposição permite 

observar os comportamentos motores, psíquicos e de linguagem, em suas facetas verbal e 

não verbal, e considerá-los como sinais da formação da mente. O autor recorreu à idéia de 

analisar o processo da linguagem em etapas sucessivas. Denominou Aquisição, a etapa cuja 

característica é a presença de movimentos reflexos, automáticos e práxicos, onde a 

expressividade da linguagem é predominantemente não verbal, e sendo todos esses 

comportamentos registrados em sua significação orgânica. Denominou Desenvolvimento, a 

etapa onde ocorre a transformação da experiência em linguagem verbal e vice-versa, é o 

período em que a criança expande suas possibilidades motoras, psíquicas, e se apropria do 
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código lingüístico, tanto em seu aspecto receptivo, quanto expressivo. E, denominou 

Abrangência, a etapa onde acontece a reorganização dos comportamentos e conhecimentos 

acumulados para a interação progressiva aos contextos social e cultural. 

 Para constituição da linguagem deve haver além da integração das bases biológicas, 

a valorização das experiências significativas vivenciadas pelo sujeito, pois estas são 

carregadas de afeto e enriquecem a linguagem (Spinelli, 1996).       

    Enfocar a linguagem como um processo multifatorial, de complexidade crescente, 

permite seu estudo em etapas sucessivas e encadeadas e também, enquanto sua origem, 

processo e produto (Perissinoto, Chiari, 2003). 

 A idéia de que a caracterização do desenvolvimento da linguagem passa, 

necessariamente, pelo estabelecimento de correlação entre as manifestações físicas, 

motoras, cognitivas, relacionais e lingüísticas do indivíduo em questão, também é 

defendida por Bee (1995) e Papalia, Olds (2000). Essa visão reflete a influência de teorias 

desenvolvimental e cognitiva que permeiam tanto a detecção e descrição de padrões 

normais e desviantes quanto, as condutas clínicas. 

 Um dos modelos para compreensão do desenvolvimento da linguagem é a 

abordagem integrativa de Carrow-Woolfolk, Lynch (1982). Essas autoras propuseram um 

modelo teórico dividido em quatro dimensões: a Lingüística, cuja principal função é a 

análise do código lingüístico; a Cognitiva que deve caracterizar o processo de construção 

da linguagem por meio da observação das habilidades sensoriais, perceptuais, conceituais e 

representacionais; a da Performance, onde são observados os comportamentos de expressão 

e recepção da linguagem; e a do Meio, cujo foco é o contexto social no qual o indivíduo 

está inserido. 
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 A linguagem, como um processo tipicamente humano, permite o compartilhamento 

de conhecimento, experiências e pensamentos, por meio de trocas comunicativas eficientes. 

De modo que a comunicação interpessoal é mediada por sinais verbais e não verbais da 

linguagem.  

Sabemos que a fala, por sua característica singular e universal é considerada a mais 

nobre das capacidades humanas e embora pudesse ser confundida como sinônimo da 

linguagem, na verdade é uma de suas manifestações.  

 Scheuer et al., (2003) afirmaram que o desenvolvimento da linguagem está 

fortemente relacionado ao contexto lingüístico e ao situacional, e ao interlocutor adulto, 

cabe fornecer todos os instrumentos para que ambos os contextos facilitem e possibilitem a 

comunicação e a linguagem. De acordo com essas autoras, os marcadores do 

desenvolvimento da linguagem e da comunicação nem sempre seguem seu curso e tempo 

típicos, há crianças que transgridem ou violam muitas das etapas características deste 

desenvolvimento. 

Crianças pertencentes aos Distúrbios do Espectro Autístico são exemplos deste 

acentuado desvio no percurso do desenvolvimento da linguagem. Para compreendermos tal 

percurso acreditamos que o primeiro passo é o resgate da história do construto teórico sobre 

esses distúrbios, daí a produção de revisão histórica sobre a conceituação do espectro 

autístico, desde as primeiras descrições clínicas do Autismo Infantil e da Síndrome de 

Asperger, às suas manifestações como entidades nosológicas distintas, contemplada na 

Parte A – Uma breve revisão histórica dos Distúrbios do Espectro Autístico. 

 Rever as descrições das manifestações clínicas na área da comunicação, em seus 

aspectos verbais e não verbais da linguagem contemplada na Parte B – Caracterização da 

Comunicação nos Distúrbios do Espectro Autístico e as abordagens terapêuticas 
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direcionadas para os sujeitos acometidos por essas condições, Parte C – A Intervenção 

Terapêutica nos Distúrbios do Espectro Autístico, são os passos seguintes para 

sustentação de nossa concepção a respeito da atuação fonoaudiológica voltada para esses 

quadros clínicos.    

 

Parte A – Uma breve revisão histórica dos Distúrbios do Espectro Autístico. 

 O Autismo Infantil foi definido por Kanner (1943), sendo inicialmente denominado 

“Distúrbio Autístico do Contato Afetivo”, como uma condição com características 

comportamentais bastante específicas, tais como perturbações das relações afetivas com o 

meio, solidão autística extrema, inabilidade no uso da linguagem para comunicação, 

presença de boas potencialidades cognitivas, aspecto físico aparentemente, normal, 

comportamentos ritualísticos, início precoce e incidência predominante no sexo masculino. 

 Em 1944, Asperger, propôs em seu estudo, a definição de uma desordem que ele 

denominou “Psicopatia Autística”, manifestada por distúrbio severo na interação social, uso 

pedante da fala, desajeitamento motor e incidência apenas no sexo masculino. O autor 

utilizou a descrição de alguns casos clínicos, caracterizando a história familiar, aspectos 

físicos e comportamentais, desempenho nos testes de inteligência, além de enfatizar a 

preocupação pela abordagem educacional destes indivíduos. 

 Ambos os trabalhos tiveram impacto na literatura mundial, no entanto em 

momentos distintos. 

 As descrições de Kanner (1943) foram rapidamente absorvidas pela comunidade 

científica. A abordagem etiológica do Autismo Infantil, proposta pelo autor, salientava a 

existência de uma distorção do modelo familiar que ocasionaria alterações no 

desenvolvimento psico-afetivo da criança, decorrente do caráter altamente intelectual dos 
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pais destas crianças. Apesar desta proposição, o autor não deixou de assinalar que algum 

fator biológico, existente na criança, poderia estar envolvido, uma vez que as alterações 

comportamentais são verificadas precocemente, o que dificultaria a aceitação puramente 

relacional. 

 Esses referenciais para a hipótese etiológica foram, de certo modo, precursores de 

duas abordagens teóricas distintas para o estudo do Autismo Infantil, ainda hoje motivo de 

controvérsias. 

 A teoria afetiva, representada aqui pelos estudos de Tustin (1975, 1984), Mahler 

(1983), Lebovici, Duché (1991), propõe uma etiologia puramente relacional e, embora faça 

a distinção entre a síndrome descrita por Kanner e sua abordagem clínica, considera que o 

autismo é mais um sintoma do quadro clínico de Psicose Infantil e menos uma entidade 

nosológica em si. 

 Tustin (1975), por exemplo, propôs a classificação de autismo em quatro tipos, a 

saber: 1. autismo primário normal, fase presente no desenvolvimento infantil; 2. autismo 

primário anormal, fase que marca a permanência da criança na etapa anterior; 3. autismo 

secundário encapsulado, onde a forma de defesa é a inibição e 4. autismo secundário de 

regressão, cuja defesa é a regressão. Segundo a autora, a depressão psicótica ocorre devido 

à catástrofe gerada pela precoce percepção da separação da mãe, no momento em que a 

criança viveria a ilusão da continuidade e ao mesmo tempo ainda não possui o aparelho 

egóico desenvolvido.  

Em 1984, a mesma autora rediscutiu a classificação do Autismo Infantil, descrita 

por Kanner, e outras Psicoses. Abordou a necessidade do reconhecimento do autismo 

patológico, como principal desencadeador da alienação da criança perante a realidade que a 

cerca, no quadro de Psicose Infantil. Segundo Tustin, o termo autismo é designado para 



revisão de literatura | 11 
 

definir um estado de sensação dominada e centrada no corpo que constitui a essência do eu. 

Ela distinguiu o uso deste termo, da síndrome específica descrita por Kanner. Ou seja, a 

Psicose Infantil origina-se de um distúrbio no estágio do autismo primário normal e, 

conseqüentemente, ocasiona uma permanência da criança no processo do autismo 

patológico. 

 Mahler (1983), em seu estudo sobre a Psicose Infantil, distinguiu dois tipos 

fundamentais: a Psicose Autística, equivalente ao quadro descrito por Kanner e a Psicose 

Simbiótica, patologia na qual a mãe é observada, mas não reconhecida como objeto 

individualizado. De acordo com a autora, a deficiência do ego, inerente a esta patologia, 

poderia indicar a existência de falhas hereditárias ou constitucionais. 

Gorayeb (1985) também abordou o estudo da psicopatologia infantil sob a 

perspectiva teórica afetiva. Descreveu as peculiaridades da infância, bem como a influência 

do meio e da cultura, como fatores essenciais para a compreensão dos quadros patológicos 

e para o próprio estabelecimento dos parâmetros de normalidade.  

Ainda hoje, a teoria afetiva é preconizada e difundida na literatura psicanalítica, 

embora alguns autores tenham revisto seus referenciais teóricos, a respeito da etiologia, 

como é o caso de Tustin (1991) que revisou os próprios conceitos teóricos a cerca da 

definição do autismo. Segundo a autora, à luz das descobertas produzidas pela observação 

dos comportamentos dos bebês, não seria mais possível postular uma fase de autismo 

primário infantil, uma vez que, são observadas, desde muito cedo, reações do neonato ao 

meio. Sugeriu que o autismo deveria ser compreendido, apenas, como sendo uma condição 

patológica. Além disso, questionou a presença de possíveis alterações orgânicas, na criança, 

não detectáveis em exames disponíveis naquele momento.   



revisão de literatura | 12 
 

 Em estudo subseqüente, Tustin (1994) reafirmou que a existência de uma 

abordagem puramente relacional para o autismo não poderia explicar a precocidade das 

manifestações comportamentais relatadas pelos pais e sugeriu a predisposição da criança 

como possível desencadeador da condição patológica. 

 Ao revisar historicamente os conceitos referentes ao Autismo Infantil e a Psicose na 

criança, Lebovici, Duché (1991) apontaram a diferença teórica existente entre as escolas 

psiquiátricas norte-americana, francesa e inglesa. Relataram que nos países anglo-

saxônicos, o termo autismo, refere-se mais a uma entidade nosográfica e menos a uma 

descrição psicopatológica. Já na literatura francesa, o autismo é concebido como uma 

entidade dentre as Psicoses. Analisaram ainda, os estudos publicados por Kanner, ao longo 

de trinta anos, mostrando a mudança da posição do autor quanto à etiologia do Autismo 

Infantil, desde a valorização da dinâmica entre os pais e criança, nos anos 50, até a 

abordagem biológica e genética, em suas últimas obras. 

 Kupfer (2000) também abordou a discussão em torno do diagnóstico diferencial da 

Psicose e do Autismo Infantil, apontando a falta de concordância entre os próprios autores 

psicanalistas. De acordo com a autora, um dos principais entraves ao avanço dos estudos 

sobre a condição psicótica e a autística está na disputa diagnóstica. Sob a rubrica “psicose e 

autismo infantil”, que designa o diagnóstico dos transtornos graves dentro do referencial 

psicanalítico, encontram-se estudos de diversos autores e a profusão de diferentes olhares 

sobre os sinais e sintomas.         

 Em busca de evidências que justificassem a precocidade das manifestações clínicas 

os conceitos teóricos sobre a etiologia e dinâmica do Autismo Infantil, gradativamente, se 

modificaram ao longo do tempo. Deste modo, em contrapartida à concepção original da 
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etiologia afetiva e de incapacidade relacional, há as abordagens que buscam uma etiologia 

orgânica para o quadro e o caracterizam, prioritariamente, por falhas cognitivas e sociais.  

Rutter (1968), por exemplo, discutiu os conceitos do Autismo Infantil sob os 

diferentes pontos de vista teóricos. Inicialmente, buscou fazer a distinção terminológica 

entre o Autismo Infantil, a Esquizofrenia e a Psicose Infantil. Relacionou as diferenças 

existentes entre a abordagem psicogênica e orgânica, esta última relacionada ao estudo do 

Sistema Nervoso Central. Além disso, discorreu sobre as bases genéticas do Autismo 

Infantil. Enfatizou a necessidade da avaliação das alterações da linguagem e das 

anormalidades perceptuais presentes nestes indivíduos. Sugeriu que muitas das 

manifestações podem ser explicadas pelas falhas cognitivas e de percepção. 

Em 1978, o mesmo autor, propôs critérios diagnósticos salientando a necessidade da 

observação comportamental dos indivíduos. Os critérios incluíam a perda do interesse 

social e da responsividade; alterações de linguagem que vão desde a ausência de fala até o 

uso peculiar da mesma; comportamentos bizarros, ritualísticos e compulsivos. Jogo 

limitado e rígido. Início precoce do quadro, ou seja, antes dos 30 meses de vida. 

Ornitz, Ritvo (1976) também revisaram os estudos referentes às características 

clínicas e comportamentais do Autismo Infantil. Enfatizaram o estudo dos fatores 

neurofisiológicos e bioquímicos. Concluíram, tratar-se de uma síndrome com 

comportamentos específicos, manifestados precocemente, com alteração em diversas áreas 

do desenvolvimento, tais como percepção, linguagem e cognição. 

Damásio, Maurer (1978) analisaram o comportamento e os distúrbios motores 

presentes em indivíduos autistas. Os autores defenderam a hipótese de que há uma 

disfunção em estruturas neuroanatômicas, incluindo os lobos frontais, tálamo e gânglios 
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basais, que refletem os prejuízos da motilidade, da atenção e percepção; e justificam a 

presença dos comportamentos ritualísticos e compulsivos dos portadores de tal condição.        

Após quase duas décadas de estudos, Rutter, Schopler (1987) re-avaliaram as 

informações a cerca das definições referentes ao Autismo Infantil e às desordens correlatas.  

Propuseram a distinção e a validação da síndrome do Autismo Infantil a partir da 

diferenciação dos quadros como Psicose e Esquizofrenia. Discutiram os critérios 

diagnósticos como a idade de identificação da patologia, interação social e comunicação. 

Sugeriram como possível etiologia bases deficitárias orgânicas.   

De forma semelhante, Ajuriaguerra (1989), também discorreu sobre a evolução da 

noção do Autismo Infantil na literatura. Propôs, assim como mencionada anteriormente, a 

distinção deste quadro do conceito de Psicose Infantil. Como fatores etiopatogênicos 

citaram, além do aspecto psicogênico, o envolvimento da hereditariedade e de aspectos 

orgânicos.     

Deste modo, a noção de que o Autismo Infantil deve ser compreendido como uma 

patologia do desenvolvimento foi se sedimentando.  

 Rosenberg (1991), após diagnosticar as primeiras crianças brasileiras autistas, 

produziu estudo teórico sobre o histórico e conceito do Autismo Infantil. Retomou as 

descrições iniciais de Kanner; descreveu vários relatos de estudos de caso, buscando 

verificar se o quadro já teria sido descrito antes mesmo deste autor e comparou os critérios 

diagnósticos propostos pela American Psychiatric Association.     

 Schopler, Mesibov (1992) organizaram estudos enfatizando os aspectos 

neurobiológicos como responsáveis pelas manifestações atípicas observadas nas áreas 

sociais e de comunicação em indivíduos autistas, especialmente, os de alto funcionamento. 
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De modo semelhante, Baron Cohen, Bolton (1993) também discutiram as 

implicações dos fatores orgânicos para a compreensão da etiologia do Autismo Infantil. 

Além disso, demonstraram preocupação com os índices de prevalência desta patologia e a 

necessidade da criação de medidas clínicas assistenciais e educacionais voltadas para os 

portadores de tal condição. 

Outra autora a salientar a presença de anormalidades neurológicas em indivíduos 

autistas, Bishop (1993), defendeu a hipótese de que os sintomas manifestados podem estar 

associados a algum prejuízo no Sistema Nervoso Central, visto que a presença de Retardo 

Mental também é uma constante.  

Schwartzman (1995) também discorreu sobre as evidências de alterações biológicas 

no Autismo Infantil. O autor partiu do princípio de que tal síndrome é caracterizada por 

alterações precoces e que se manifestam por meio dos desvios nas áreas de interação social, 

linguagem e comportamento. Sendo uma condição crônica predominante no sexo 

masculino. Descreveu as condições clínicas que podem estar associadas, bem como 

analisou os índices de função neural. 

Adrien (1996) propôs a idéia que a falha básica da criança com Autismo Infantil 

encontra-se na incapacidade de regulação de atividade, ou seja, ela possui um impedimento 

cognitivo que não a permite regular seus comportamentos frente aos estímulos do ambiente 

que a cerca. A ausência de regulação da atividade explicaria a presença de respostas 

atípicas frente às demandas sociais e de comunicação observadas em crianças portadoras de 

tal condição.  

Trevarthen et al. (1999) propuseram a existência de falhas microscópicas desde a 

vida intra-uterina no sistema nervoso de indivíduos autistas, o que explicaria a presença de 
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alterações no processamento de informações, e os desvios no desenvolvimento social, de 

linguagem, e da cognição nestes sujeitos. 

Klin et al. (2002) compararam a fixação visual de sujeitos típicos e autistas em 

situações sociais. Os grupos foram pareados por sexo, idade e quociente de inteligência. Os 

indivíduos deveriam assistir a uma determinada cena de um filme e os pesquisadores 

monitoraram o local e o tempo de fixação visual na tela. Quatro regiões foram consideradas 

alvos para fixação do olhar: lábios, olhos, corpo e objetos.   Concluíram que os indivíduos 

autistas demonstraram desvios no monitoramento visual das informações, fixando o olhar 

em objetos, corpos e lábios, e perdendo a saliência das informações transmitidas pelo olhar 

dos personagens.   

Gadia et al. (2004) revisaram os estudos sobre os aspectos neurobiológicos 

relacionados ao Autismo infantil e aos demais Distúrbios do Espectro Autístico, incluindo a 

análise dos achados de neuroimagem e da investigação dos fatores pré natais. Os autores 

enfatizaram a importância dos pediatras reconhecerem os sinais e sintomas destes 

distúrbios porque, muitas vezes são os primeiros profissionais a atender a criança autista.    

Mais recentemente, Barthélémy et al. (2005) propuseram um modelo biológico para 

a compreensão do quadro clínico do Autismo Infantil. Para os autores, as diversas 

classificações de doenças mundialmente existentes apontam para a associação existente 

entre a severidade do quadro e a presença de prejuízo intelectual, neurológico, e de 

linguagem. Os autores ainda salientaram o cuidado que se deve ter em relação ao 

rastreamento do período inicial do desenvolvimento da criança. 

Baron Cohen et al., (2005) sugeriram que a causa do Autismo Infantil pode estar 

vinculada à alteração neuroanatômica, ou seja, sujeitos autistas podem apresentar um 

modelo neuroanatômico, extremamente, masculino. Este fato ocorre, provavelmente, 
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devido às altas taxas de testosterona a que os autistas são expostos no período pré-natal. De 

acordo com os autores, os cérebros de homens e mulheres são diferentes. Enquanto as 

mulheres demonstram alta capacidade de empatização, ou seja, são hábeis em tarefas que 

demandam atribuição de estados mentais, inferindo e respondendo emocionalmente, às 

situações e às pessoas; os homens são predominantemente, sistematizantes, ou seja, 

respondem as demandas sociais por meio de comportamentos analíticos e sistemáticos. 

Deste modo, os autores defenderam a idéia de que sujeitos com Autismo Infantil 

apresentam um funcionamento cerebral essencialmente sistematizante. 

Mercadante et al. (2006) verificaram diferenças na utilização de estratégias para o 

escaneamento visual de informações sociais e não sociais entre indivíduos autistas e típicos. 

De acordo com os autores, os resultados obtidos sugerem a existência de diferenças no uso 

de estratégias para exploração de figuras humanas, pelos autistas.             

Moraes, Assumpção Jr (2006) também salientaram os fenômenos biológicos 

envolvidos no Autismo Infantil, especialmente na análise dos padrões repetitivos. Os 

autores descreveram vários modelos explicativos para a ocorrência dos movimentos 

motores produzidos pelas crianças autistas, entre eles está a presença de uma alteração 

sensorial causada pelos elevados níveis de estado de alerta que estas crianças, 

constantemente, apresentam; a repetição como um comportamento apreendido e mantido 

pelo reforço sensorial produzido pelo próprio ato; o uso do movimento como estratégia 

para diminuição da ansiedade e tentativa de controle do ambiente, por meio de regras e 

rotinas. 

 Ashwin et al. (2007) buscaram comprovar, por meio de estudos de neuroimagem, a 

evidência de que o processamento de informação de indivíduos com Autismo Infantil é 

diferente de sujeitos típicos. Por meio de investigação da ativação da amígdala e das áreas 
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cerebrais relacionadas ao reconhecimento facial, os autores demonstraram que o sistema 

nervoso dos autistas não apresenta ativação das mesmas áreas cerebrais das pessoas típicas, 

quando exposto a informações de caráter emocional.  

Outros autores buscaram demonstrar que a chave para o fenômeno clínico do 

Autismo Infantil pode estar na influência genética como base para os déficits cognitivos 

encontrados nesta patologia. 

Já nos estudos iniciais produzidos por Rutter (1968), observamos a menção do autor 

à influência genética como provável fator etiológico. Autores como Bailey et al., (1996) 

também salientaram a necessidade do estudo da associação entre os achados genéticos e os 

prejuízos cognitivos específicos dos sujeitos autistas. Assumpção Jr, Kuczynski (2007) 

enfatizaram a importância de se descrever com acurácia as anormalidades cromossômicas e 

gênicas observadas em alguns indivíduos pertencentes ao espectro autístico, pois essas 

podem estar associadas à elucidação etiológica dessa condição.     

Frith (1996) ao definir o Autismo Infantil como um distúrbio do desenvolvimento 

do cérebro, também defendeu a hipótese de que, embora o diagnóstico seja baseado em 

critérios comportamentais, a possível etiologia é de base genética. Comentou ainda, que 

déficits cognitivos podem explicar as falhas sociais e de comunicação da criança autista, 

como por exemplo, a inabilidade na atribuição de estados mentais e limitações na função 

executiva, ou seja, na capacidade de resolução de problemas. 

A hipótese de que haja uma falha cognitiva que justifique os prejuízos sociais e de 

comunicação no Autismo Infantil também é abordada por diversos autores, como por 

exemplo, nas pesquisas realizadas por Happé (1994a) que propôs o estudo da Teoria da 

Mente como alternativa para se entender as falhas sociais dos indivíduos autistas. Segundo 

a autora, existe nos portadores desta condição, uma incapacidade na identificação, 
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compreensão e na atribuição de sentimentos, intenções, o que ocasiona prejuízos nas 

relações interpessoais. 

 Em outro estudo, Happé (1994b) comentou que entre as recentes teorias 

psicológicas que buscam a compreensão do quadro clínico do Autismo Infantil, o estudo 

dos desvios sociais parece ser um ponto referencial comum e provavelmente, a chave para a 

caracterização desta patologia. A autora salientou a necessidade de se entender não apenas 

as dificuldades ou alterações nos indivíduos autistas, mas também observarmos as 

habilidades demonstradas, embora essas pareçam bastante peculiares. 

Em 1997, Baron Cohen propôs um modelo teórico para explicar as falhas sociais da 

criança autista. De acordo com o autor, a inabilidade dos autistas para estabelecer relações 

interpessoais eficazes justifica-se pelas ausências na detecção da intencionalidade e no 

compartilhamento de atenção aos objetos e eventos, com os interlocutores. Essas falhas 

ocasionam prejuízos na atribuição e na compreensão de estados mentais, que nem sempre 

estão explícitos nas situações dialógicas. O autor ainda discutiu as bases neurobiológicas 

envolvidas no que denominou, de cegueira da mente. 

Mitchell (1997) também investigou o quadro clinico do Autismo Infantil sob a 

perspectiva do desenvolvimento cognitivo. O autor defendeu a idéia de que a denominada 

Teoria da Mente, definida como a habilidade em atribuir estados mentais, encontra-se 

ausente em sujeitos autistas. Ou seja, esses indivíduos são inábeis em reconhecer e 

compreender intenções, desejos, sentimentos em seus interlocutores, o que justificaria as 

falhas sociais e de comunicação interpessoal presentes nesta patologia. O autor demonstrou, 

por meio de vários experimentos, como os autistas falham em responder aos testes que 

avaliam as habilidades de falsa crença, interpretação de informações não literais e na 

atribuição de intencionalidade aos personagens de histórias. 
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Outra autora a salientar a importância do estudo da Teoria da Mente para a 

compreensão das manifestações observadas em indivíduos com Autismo Infantil, Scheuer 

(1997), relatou a dificuldade que os autistas apresentam de conhecer a mente do outro para 

poder assim, guiar e nortear atividades diárias para produção de comportamentos e 

estratégias inteligentes.   

 Araújo (1997) discorreu sobre a diferença entre as teorias cognitiva e afetiva que 

buscam postular modelos e pressupostos teóricos para a compreensão do Autismo Infantil. 

Segundo a autora, a teoria cognitiva prediz um perfil de prejuízos de habilidades sociais 

que são ocasionadas pela falha na capacidade de meta-representação, levando ao déficit na 

capacidade simbólica e na pragmática. Já a teoria afetiva busca entender e dar significado 

às dificuldades dos autistas em reconhecer e expressar as emoções. Concluiu que a 

abordagem mais consistente seria a absorção de ambas as teorias no trabalho terapêutico. 

Mais tarde, Araújo (2000) baseou-se na psicologia analítica junguiana para formular uma 

hipótese a respeito da estruturação da mente e da construção do processo de individuação 

do sujeito autista. Retomou os estudos sobre o conceito, a epidemiologia, o histórico e a 

etiologia do Autismo Infantil e a partir da descrição das bases do desenvolvimento 

psicológico típico, demonstrou como as manifestações clínicas presentes em portadores 

desta condição podem ser compreendidas sob a perspectiva junguiana. Não deixou, 

entretanto, de considerar o envolvimento de fatores biológicos, uma vez que os prejuízos 

sociais e cognitivos são evidenciados já nos primeiros anos de vida. 

 Recentemente, a autora (2007) reafirmou a idéia de complementaridade e 

correspondência entre os pressupostos teóricos, cognitivo e afetivo, que postulam diferentes 

olhares sobre o mesmo fenômeno.   
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 Como podemos notar então, a ênfase da influência dos fatores biológicos no estudo 

do Autismo Infantil, ficou evidente nas últimas décadas do século XX, a própria tentativa 

de classificação de doenças, nas décadas de 80 e 90, reconheceu no quadro clínico uma 

especificidade diagnóstica, onde é possível observar a atenção dada ao fato de que nesta 

síndrome várias áreas do desenvolvimento infantil são atingidas de modo invasivo e 

persistente. A American Psychiatric Association (1980), por exemplo, propôs em seu 

manual de classificação de doenças mentais, o DSM III, a definição do termo Distúrbio 

Global do Desenvolvimento (DGD) para categorizar o Autismo Infantil e outras condições 

correlatas, diferenciando este grupo de patologias, do quadro de Psicose Infantil. De acordo 

com essa classificação, o subgrupo denominado Autismo Infantil, foi definido a partir dos 

seguintes critérios: perda da responsividade para com os outros; linguagem ausente ou 

alterada; resistência às mudanças do ambiente, ausência de características esquizofrênicas. 

Sendo o diagnóstico realizado antes dos 30 meses. Em categoria complementar descreveu 

apenas o DGD atípico, ou seja, patologias com comportamentos semelhantes aos descritos 

para o Autismo Infantil, mas que não preenchiam todos os critérios propostos, como por 

exemplo, a idade de identificação da doença.  

Em 1987, ao revisar os critérios diagnósticos das doenças mentais, no DSM III-R, a 

American Psychiatric Association reafirmou os Distúrbios Globais do Desenvolvimento 

como uma classe de patologias caracterizada por comprometimento qualitativo no 

desenvolvimento da interação social, comunicação verbal e não-verbal, atividade 

imaginativa, e interesses. O termo Distúrbio Global do Desenvolvimento foi utilizado 

porque descrevia, mais precisamente, a essência clínica da perturbação, na qual muitas 

áreas básicas do desenvolvimento psicológico são afetadas ao mesmo tempo e em níveis 

bastante graves. 
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 Essa classificação reconheceu somente o subgrupo da categoria geral, denominado: 

Distúrbio Autista. A evidência, de acordo com os autores, sugeria, contudo, que o Distúrbio 

Autista era, simplesmente, a forma mais grave e o protótipo da categoria dos Distúrbios 

Globais do Desenvolvimento. Os casos que preenchiam a descrição geral, mas não os 

critérios específicos para o Distúrbio Autista, foram diagnosticados como Distúrbio Global 

Sem Outra Especificação (DGD SOE). Relataram ainda, que em situações clínicas, o 

Distúrbio Autista é mais comumente encontrado, no entanto estudos ingleses e americanos, 

utilizando critérios semelhantes, sugeriam que o DGD SOE seria mais comum do que o 

Distúrbio Autista, na população geral. 

A aproximação diagnóstica entre os quadros clínicos descritos por Kanner e 

Asperger foi realizada inicialmente, por Van Krevelen (1971) que propôs a identificação da 

Psicopatia Autística, definida por Asperger, como uma entidade nosológica e delineou um 

estudo comparativo entre esta condição e o quadro de Autismo Infantil Precoce, descrito 

por Kanner. 

 No entanto é com a tradução para a Língua Inglesa do trabalho científico de 

Asperger por Wing (1981), que este estudo teve repercussão mundial. Wing propôs o uso 

do termo Síndrome de Asperger em detrimento à “Psicopatia Autística” e a classificação 

desta síndrome como pertencente ao “continuum autista”, descrevendo os prejuízos 

específicos nas áreas da comunicação, imaginação e socialização. Essa autora revisou os 

estudos realizados por Asperger e a partir da descrição de alguns casos clínicos atendidos 

por ela, salientou a necessidade de se distinguir os quadros de Autismo Infantil e Síndrome 

de Asperger. 

Até a década de 80 alguns autores encontravam-se reticentes quanto ao uso deste 

diagnóstico, como por exemplo, Gillberg (1985) que, a partir da descrição clínica de um 
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caso, buscou ilustrar a similaridade existente entre os quadros de Autismo Infantil e 

Síndrome de Asperger, por meio das características clínicas, do curso de evolução e das 

correlações neurobiológicas. De modo semelhante, Volkmar et al. (1985) também partiram 

do estudo de um caso clínico e relataram que os comportamentos observados no caso 

estudado mostravam-se bastante semelhantes às descrições originais realizadas por 

Asperger, no entanto, concluíram que ainda haveria necessidade de realização de mais 

pesquisas, uma vez que o uso deste termo parecia ser precoce, principalmente, na 

diferenciação de crianças consideradas autistas de alto funcionamento.  

Em contrapartida aos autores que questionavam a existência de tal patologia, 

evidenciou-se a defesa da validação da Síndrome de Asperger como entidade nosológica 

em estudos realizados por diversos autores.  

Wing (1986) salientou que embora a diferenciação entre a Síndrome de Asperger e 

o Autismo de alto funcionamento seja bastante controversa e difícil, o suporte às famílias 

bem como o direcionamento terapêutico, serão mais eficazes e abrangentes com a distinção 

dessas condições. 

Szatmari et al. (1986) referindo-se à classificação proposta pelo DSM III, também 

discutiram a validação do termo Síndrome de Asperger, salientando a importância de se ter 

critérios diagnósticos específicos para o diferencial entre esta síndrome e o Autismo 

Infantil. 

 Ainda sobre as controvérsias existentes no uso da classificação da Síndrome de 

Asperger como entidade nosológica e a relação deste quadro com o Autismo Infantil, 

Bowman (1988) relatou que pelo menos dois critérios são imprescindíveis para o 

diagnóstico diferencial, são eles: a aquisição da fala e a idade de identificação do 

diagnóstico. Por meio da descrição de quatro sujeitos, todos pertencentes à mesma família, 
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o autor caracterizou os perfil social, cognitivo, psicolingüístico, de interesse e atividades. 

Sugeriu que a Síndrome de Asperger deve ser considerada como pertencente ao espectro 

autístico, tendo uma possível etiologia de base genética.  

 Bishop (1989) propôs um modelo bidimensional de distúrbios, para representar as 

fronteiras entre o Autismo Infantil, a Síndrome de Asperger e a Desordem Semântico 

Pragmática, demonstrando que o comprometimento nas áreas de interação social, interesses 

e comunicação é qualitativamente mais acentuado no Autismo Infantil. Na Síndrome de 

Asperger o prejuízo social seria mais evidente do que na Desordem Semântico Pragmática. 

Desta forma, a idéia de que estas patologias comporiam um continuum ou espectro foi 

defendida pela autora.     

Szatmari et al. (1989) compararam crianças com diagnóstico de Síndrome de 

Asperger e Autismo de alto funcionamento por meio da história e da evolução dos quadros. 

De acordo com estes autores, as crianças com diagnóstico de Autismo de alto 

funcionamento demonstraram mais impedimentos sociais, uma freqüência maior de 

ecolalia, inversão pronominal, além de interesses mais restritos quando comparadas ao 

grupo diagnosticado com Síndrome de Asperger. 

Frith (1991) também discorreu sobre a importância dos estudos realizados por 

Asperger para o desenvolvimento do conceito do Autismo Infantil. Argumentou sobre a 

necessidade de compreendermos a Síndrome de Asperger como uma variável dentro do 

espectro autístico. Comparou as descrições clínicas realizadas por Kanner e Asperger, do 

ponto de vista da interação social, comunicação, interesses e movimentos estereotipados. 

  De acordo com a autora, Kanner foi quem descreveu primeiro as falhas na 

comunicação, apontando para a presença de ecolalia, inversão pronominal em crianças 

autistas. Por outro lado, Asperger apesar de relatar que não observara falhas tão 
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significativas na comunicação, enfatizou a análise dos sinais não verbais, como o uso de 

gestos, contato visual, prosódia da fala, como aspectos alterados no quadro clínico descrito 

por ele.     

Wing (1991) após uma década de estudos comparativos entre a síndrome descrita 

por Asperger e a descrita por Kanner, mencionou que ambos enfatizaram a desproporção na 

incidência entre o sexo masculino e feminino, com maior prevalência em meninos. 

Asperger, originalmente, acreditava na ocorrência apenas no sexo masculino. Em ambos os 

quadros, observarmos a inabilidade no jogo imaginativo, problemas na interação social, 

presença de movimentos estereotipados e interesses restritos. A inadequação do uso da 

linguagem também foi referida pelos dois autores, embora o grau de severidade na 

descrição tenha sido mais acentuado por Kanner. A autora concluiu que a necessidade da 

distinção dos dois quadros tem relevância devido à possibilidade de priorizarmos os 

impedimentos que devem ser assistidos, em cada quadro, buscando, deste modo, a partir do 

diagnóstico diferencial, o trabalho terapêutico mais adequado.   

Na revisão de literatura realizada por Szatmari (1992) com o objetivo de validação 

da desordem do espectro autístico, foram selecionados vinte artigos, identificados e 

adequadamente investigados. Os achados destas pesquisas foram comparados em vários 

ítens como: prevalência, etiologia possível, sintomatologia, nível intelectual, aspectos de 

linguagem, história familiar e testes neuropsicológicos, entre outros. Segundo o autor, 

existem pelo menos três grupos que podem ser distinguidos no espectro autístico: Síndrome 

de Asperger, Autismo de alto e baixo funcionamento (de acordo com o nível intelectual). 

Entretanto, a evidência de que estas distinções clínicas tragam inferências em relação às 

possíveis etiologias e tratamentos, foi apenas sugerido pelo autor. A importância da 
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distinção entre esses grupos está na promoção de debates sobre as questões nosológicas a 

respeito da classificação dos Distúrbios do Espectro Autístico. 

 Happé (1994c) descreveu historicamente o construto teórico sobre a definição dos 

quadros de Autismo Infantil e Síndrome de Asperger. Mencionou as inabilidades 

evidenciadas nos desenvolvimentos biológico, comportamental e cognitivo dos portadores 

de tais condições. Descreveu os déficits cognitivos, observados por meio da ausência da 

compreensão de outras mentes, ou seja, da dificuldade dos portadores do espectro autístico, 

em atribuir e compreender estados mentais, como uma das falhas subjacentes aos prejuízos 

sociais e de comunicação nestas patologias.  

 Klin (1994) propôs, em seu estudo, algumas distinções entre os quadros de 

Síndrome de Asperger e Autismo de alto funcionamento, numa análise qualitativa de 

aspectos como: idade de reconhecimento da patologia, habilidade social, comunicação, 

nível intelectual, história familiar e aspecto motor.  Segundo o autor, o trabalho clínico tem 

contribuído muito para distinção e definição da Síndrome de Asperger. Outro fator 

favorável é a tentativa de formalização da Síndrome de Asperger como uma patologia tanto 

na Classificação Internacional de Doenças (CID 10), quanto no Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Doenças Mentais (DSM III-R). A utilização destes critérios diagnósticos 

fornece uma uniformidade em pesquisas e no trabalho clínico, melhorando assim, a 

qualidade dos serviços oferecidos aos pacientes. 

 Assumpção Jr (1994) ao organizar estudos sobre o panorama da psiquiatria da 

infância e adolescência brasileira, também discorreu sobre os critérios diagnósticos 

propostos por diversos autores, desde as primeiras descrições de Kanner, até a classificação 

proposta pela American Psychiatric Association, por meio das revisões dos manuais de 

classificação de transtornos mentais.  
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  Em 1995, o mesmo autor retomou as questões relativas às modificações dos 

critérios diagnósticos, utilizando como referência os estudos produzidos por Kanner, 

durante três décadas até a classificação, do que denominou síndromes autísticas, como 

pertencentes aos Distúrbios Globais do Desenvolvimento. 

A American Psychiatric Association (1995) atualizando os critérios diagnósticos 

utilizados no DSM III-R, propôs a classificação tanto do Transtorno Autista, quanto do 

Transtorno de Asperger, como subcategorias dos Transtornos Invasivos do 

Desenvolvimento. Essa secção diagnóstica caracterizou-se pelos prejuízos severos e 

invasivos nas áreas de interação social e repertório restrito de interesses e atividades. 

 A distinção entre os dois quadros centralizou-se na caracterização da área da 

comunicação, bastante prejudicada no Transtorno Autista. Já no Transtorno de Asperger 

verificou-se que o DSM IV considerou não haver um prejuízo significativo nas áreas da 

linguagem e cognição. Assinalou que no quadro de Transtorno Autista a prevalência 

sugerida pelos estudos epidemiológicos era de, aproximadamente, 2-5 casos por 10 000 

indivíduos. Sendo que as taxas para essa patologia eram quatro a cinco vezes superiores no 

sexo masculino.  

 Em relação ao Transtorno de Asperger, as informações sobre a prevalência eram 

limitadas, mas ele parecia ser mais comum no sexo masculino. 

Klin et al. (1995) investigaram a validação do diagnóstico de Síndrome de Asperger 

por meio da comparação de habilidades neuropsicológicas entre portadores desta condição 

e indivíduos com Autismo de alto funcionamento. 

Os critérios diagnósticos utilizados para a distinção dos dois quadros basearam-se 

na proposta da Classificação Internacional de Doenças, em sua décima versão, a CID 10. 

Após a análise dos resultados verificou-se diferença estatisticamente significante em onze 
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áreas neuropsicológicas. Essas diferenças nas habilidades dos dois grupos pesquisados 

comprovaram a existência da distinção entre as duas patologias. Os autores concluíram que 

as divergências no perfil neuropsicológico podem ser bastante úteis na intervenção 

terapêutica, com o uso de estratégias específicas para cada um dos déficits encontrados. 

Klin et al. (1995) buscaram demonstrar que a categoria denominada Transtorno 

Global Sem Outra Especificação (TGD-SOE) também necessita ser melhor investigada, 

dada a grande variedade de quadros identificados por essa denominação. De acordo com os 

autores ainda não há consenso em relação à proporção dos desvios em cada área do 

desenvolvimento social, cognitivo e de comunicação.   

Assumpção Jr (1997) atualizando a classificação diagnóstica dos Distúrbios Globais 

do Desenvolvimento, dentre eles o Autismo Infantil e a Síndrome de Asperger, descreveu 

as diferentes manifestações clínicas observadas em ambos os quadros e comparou estas 

condições às descrições clínicas da literatura científica francesa, fazendo um paralelismo 

diagnóstico entre as escolas psiquiátricas, inglesa e francesa.   

 Attwood (1998) abordou em seu estudo o uso de critérios diagnósticos para a 

avaliação das áreas social, motora, cognitiva e de linguagem na Síndrome de Asperger. 

Descreveu alguns casos clínicos e discutiu as características observadas nas áreas referidas. 

De acordo com o autor, 50% dos indivíduos portadores desta síndrome apresentam atraso 

na aquisição de fala. E embora as crianças adquiram o código lingüístico até os cinco anos 

de idade, evidenciam falhas nos aspectos da pragmática, semântica e prosódia. 

A Organização Mundial de Saúde (1998) definiu, em sua décima revisão da 

classificação internacional de doenças, os Transtornos Globais do Desenvolvimento como 

um grupo de patologias caracterizadas por alterações qualitativas da interação social e 

modalidades de comunicação, e por um repertório de interesses e atividades restrito e 
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estereotipado. Essas anomalias qualitativas constituem uma característica global do 

funcionamento do indivíduo. 

 De acordo com esta classificação, o Autismo Infantil foi caracterizado por um 

desenvolvimento anormal ou alterado, manifestado antes dos 3 anos, apresentando 

perturbação do funcionamento nas áreas: interação social, comunicação e comportamento 

repetitivo. Tendo incidência populacional em torno de 2-5 indivíduos para 10 000 e 

predomínio no sexo masculino (4:1). 

 O quadro de Síndrome de Asperger apresenta validade nosológica incerta, 

caracterizada por perturbação qualitativa nas áreas de interação social e interesses. Essa 

patologia distingue-se do Autismo Infantil pelo fato de que não se verifica retardo ou 

alteração significativa da linguagem, bem como do desenvolvimento cognitivo. 

 Rocca et al. (2000) traçaram o perfil neuropsicológico de múltiplos casos 

diagnosticados com Síndrome de Asperger. Observaram dificuldades atencionais na 

capacidade de julgamento e estabelecimento de crítica. E apesar destes sujeitos 

demonstrarem satisfatória percepção visuo-motora, não foi possível identificar um padrão 

específico na função da memória.  

A American Pscychiatric Association (2002) revisando os critérios diagnósticos 

utilizados no DSM IV manteve a classificação tanto do Transtorno Autista, quanto do 

Transtorno de Asperger, como subcategorias dos Transtornos Globais do Desenvolvimento. 

Essa secção diagnóstica caracterizou-se pela presença de prejuízos severos e invasivos nas 

áreas de interação social e repertório restrito de interesses e atividades. 

 A distinção entre os dois quadros manteve-se centralizada na caracterização da área 

da comunicação, bastante prejudicada no Transtorno Autista. No Transtorno de Asperger 

verifica-se que o DSM IV Tr considera que não há um prejuízo significativo nas áreas da 
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linguagem e cognição. No entanto, há menção de que algumas dificuldades na comunicação 

social são verificadas, tais como a incapacidade de reconhecer as regras convencionais da 

conversação que regem as interações sociais e o uso restrito de múltiplos sinais não verbais, 

como contato visual, expressões facial e corporal.  

 A American Psychiatric Association assinalou ainda, que no quadro de Transtorno 

Autista houve um aumento na prevalência sugerida pelos estudos epidemiológicos, 

fixando-se em, aproximadamente, 15 casos por 10.000 indivíduos. Sendo que as taxas para 

esta patologia são quatro a cinco vezes superiores no sexo masculino.  

 Em relação ao Transtorno de Asperger, as informações sobre a prevalência 

continuam limitadas, mas ele parece ser mais comum no sexo masculino. 

 Atualizando a definição dos quadros de Autismo Infantil e Síndrome de Asperger 

como entidades diagnósticas pertencentes ao grupo de transtornos de 

neurodesenvolvimento, cujos processos de socialização, comunicação e aprendizado 

encontram-se bastante prejudicados, Klin (2006) discorreu e comparou o histórico, a 

nosologia e as características clínicas presentes nos indivíduos portadores destas patologias. 

Defendeu a hipótese de que os estudos dos prejuízos nos mecanismos biológicos 

fundamentais relacionados à adaptação social podem levar a emergência de fenótipos 

altamente heterogêneos associados aos quadros de Distúrbios do Espectro Autístico. 

 A breve revisão histórica dos Distúrbios do Espectro Autístico nos permitiu 

observar a evolução do conceito do Autismo Infantil, ao longo do tempo. O mesmo ocorreu 

com a definição da Síndrome de Asperger. A busca por critérios diagnósticos mais precisos 

e consistentes também se evidenciou, demonstrando que o percurso para total compreensão 

destas patologias e de suas etiologias, ainda necessita de muito desbravamento por parte 

dos estudiosos. 
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Parte B – Caracterização da Comunicação nos Distúrbios do Espectro Autístico 

Interessante notar que em todas as classificações propostas para o diagnóstico dos 

quadros que compõem os Distúrbios do Espectro Autístico, observa-se o uso de critérios 

que avaliam e qualificam os aspectos relacionados à área da comunicação e da linguagem, 

tanto em seu aspecto não verbal, quanto verbal. 

 Já nos estudos descritivos iniciais sobre o Autismo Infantil, Kanner (1946) enfatizou 

que entre os inúmeros aspectos observados nesta patologia, as peculariedades da linguagem 

são uma importante base de investigação. Essas manifestações vão desde o mutismo até o 

uso inapropriado do código lingüístico, como a utilização da ecolalia, inversão pronominal 

e fala descontextualizada. Salientou ainda, que o uso da fala não tem, necessariamente, um 

valor comunicativo, para os portadores de tal condição. 

 Asperger (1944) também descreveu, em sua tese de doutorado, vários sinais de 

inabilidades no uso da linguagem, tais como uso de fala pedante, presença de estereotipias 

verbais e de assuntos perseverativos nos discursos produzidos pelos indivíduos avaliados e 

diagnosticados por ele.     

A enumeração de diversas manifestações de linguagem, que vão desde a ausência 

total do uso do código lingüístico até os desvios do uso de preposições, pronomes e 

concordância verbo-nominal, fala ecolálica e assuntos restritos, é descrita por diversos 

autores, como Gruspun (1978), que ao estudar os distúrbios psiquiátricos na infância, 

buscou caracterizar os prejuízos de linguagem nos indivíduos autistas.  

Rutter, Lord (1987) também chamaram a atenção para a existência de forte 

associação entre desvios de linguagem e desordens psiquiátricas em crianças. Dentre as 

diversas patologias descritas pelos autores, o Autismo Infantil foi mencionado como um 
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exemplo onde os padrões desviantes afetam desde a aquisição, até o desenvolvimento 

linguístico e seu uso funcional.   

Baltaxe, Simmons (1990) salientaram que a comunicação e a linguagem são 

elementos chave, constituindo instrumentos diagnósticos fundamentais para o diagnóstico 

do Autismo Infantil, pois a informação lingüística é usada na avaliação do humor, do 

pensamento e afeto. 

Perissinoto (1992) realizou estudo comparativo entre crianças neuróticas e 

psicóticas, utilizando escalas de desenvolvimento para mensurar o padrão evolutivo motor e 

de linguagem. Verificou que o afastamento dos padrões de normalidade foi maior em 

crianças psicóticas, especialmente na aquisição e desenvolvimento de linguagem; e nas 

praxias motora, idemotora, ideatória e psicomotora. 

Em estudo subseqüente, Perissinoto (1995) descreveu a aquisição e o 

desenvolvimento de linguagem em indivíduos com Autismo Infantil, por meio de inúmeros 

sinais de alterações presentes desde os primeiros anos de vida, tais como comportamentos 

de desorganização na reatividade e na produção de sons; desordens na recepção e 

estruturação do código lingüístico e prejuízos na função social e cultural da comunicação. 

Anormalidades de forma e conteúdo que acabam sendo observados precocemente, e 

descritos pelos pais. 

 Outra autora a defender que uma das características primárias do Autismo Infantil é 

a alteração na área da comunicação, Tager-Flusberg (1996), descreveu as ênfases dadas, ao 

longo das décadas, ao estudo da linguagem verbal em seus processos fonológico, sintático, 

morfológico, bem como do semântico e pragmático. De acordo com a autora, a análise da 

pragmática, ou seja, do uso da linguagem, em contextos comunicativos e sociais tem 

marcado as abordagens de pesquisas mais recentes. 
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Fernandes (1996 a) mencionou que, qualquer que seja a abordagem conceitual ou 

etiológica envolvendo o quadro clínico do Autismo Infantil, a linguagem sempre representa 

um aspecto fundamental. De acordo com a autora, diversos estudos associam as 

dificuldades de linguagem às causas da patologia, quer como um elemento desencadeador 

quer como um aspecto afetado pelas mesmas desordens que o determinam.    

Diferente do que ocorre no estudo sobre o impacto dos prejuízos de comunicação de 

da linguagem no Autismo Infantil, Pastorello (1996) salientou que existe pouca 

concordância na literatura no que se refere ao desenvolvimento de linguagem na Síndrome 

de Asperger. De acordo com a autora, alguns autores apontam para um desenvolvimento 

normal, apenas com a presença de fala pedante. Outros descrevem atraso de aquisição de 

fala, com presença posterior de ecolalia e inversão pronominal. 

Mais recentemente, a autora (2007) reafirmou a idéia de que os estudos que buscam 

analisar a comunicação e a linguagem nesta síndrome e no Autismo Infantil devem abordar 

não apenas aspectos descritivos e lingüísticos formais, mas entender a linguagem enquanto 

processo.  

Ao estudar e comparar os critérios utilizados pela American Psychiatric  

Association para distinção entre os quadros de Autismo Infantil e Síndrome de Asperger, 

Eisenmajer et al. (1998) afirmaram que a diferença encontra-se no atraso precoce da 

linguagem expressiva  no primeiro quadro. Assim, as autoras discutiram a possibilidade da 

presença ou ausência de linguagem expressiva predizer a sintomatologia autística em 

crianças pertencentes aos Distúrbios do Espectro Autístico.  Verificaram que este atraso 

prediz a sintomatologia autística apenas em crianças jovens, ou seja, menores de 6 anos de 

idade. O atraso também está relacionado à alteração motora e ao prejuízo na compreensão 

verbal. Os autores questionaram o uso do atraso da linguagem expressiva, como variável 
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para discriminação entre os quadros que compõem os Distúrbios do Espectro Autístico, 

principalmente se o diagnóstico for realizado tardiamente. 

Sob a perspectiva fonoaudiológica, Tamanaha (2000) também descreveu parâmetros 

para a realização do diagnóstico diferencial entre os quadros de Autismo Infantil e 

Síndrome de Asperger. A partir da avaliação do desempenho comunicativo, visto sob os 

referenciais, lúdico e verbal, verificou que as crianças do Grupo Asperger, apresentaram 

desempenho melhor, tanto na atividade lúdica, quanto na análise do código lingüístico e de 

sua funcionalidade, na comparação com o Grupo Autista. No entanto, quando confrontados 

os resultados obtidos do Grupo Asperger com os obtidos no grupo de crianças típicas 

(Grupo Controle), verificou indícios de desvios de linguagem, tanto na capacidade 

simbólica, quanto no uso funcional do discurso destas crianças. Houve ainda, melhora 

significativa, principalmente no desempenho lúdico, em situação dirigida, ou seja, quando 

houve participação e incentivo do adulto na realização das atividades, em ambos os grupos 

de patologia.  

Mawhood et al. (2000) mencionaram que desde as primeiras descrições clínicas 

sobre o Autismo Infantil, que a área da linguagem tem sido considerada critério importante 

para o diagnóstico e também, um fator fundamental para o prognóstico. Esses autores 

compararam o desfecho clínico de dois grupos de indivíduos: com Autismo Infantil e com 

Transtorno de Comunicação Receptiva. Os sujeitos foram avaliados, inicialmente, na 

infância por meio do nível intelectual e da habilidade de linguagem expressiva. Os autistas 

apresentaram déficits, estatisticamente significantes, maiores nas habilidades sociais, 

comunicativas e demonstravam mais comportamentos estereotipados. Na idade adulta, o 

grupo de indivíduos com Transtorno de Comunicação Receptiva apresentou menor prejuízo 

no uso social da linguagem, quando comparado ao grupo de autistas. A habilidade de 
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linguagem expressiva precoce em indivíduos com Autismo Infantil pareceu ser um 

indicador importante em seu prognóstico.     

Sob a perspectiva psicolingüística, Tager-Flusberg (2000a) descreveu os déficits de 

linguagem evidenciados em indivíduos autistas, caracterizando os desenvolvimentos 

fonológico, prosódico, semântico, gramatical e pragmático. Além disso, correlacionou as 

falhas de linguagem aos prejuízos sociais, mencionando pesquisas sobre o estudo da 

atenção compartilhada e da Teoria da Mente. 

Em outro estudo elaborado pela mesma autora (2000b) a idéia de que a chave para o 

diagnóstico do Autismo Infantil inclui os impedimentos qualitativos na comunicação 

descritos no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM IV, foi 

reafirmada e a conexão entre o desenvolvimento de linguagem e da Teoria da Mente 

também foi novamente explorada.   

 Dornelas et al. (2002) caracterizaram o comportamento verbal de crianças autistas 

por meio da aplicação da Avaliação do Comportamento Vocal, subteste pertencente ao 

Autism Screening Instrument for Educational Planning - ASIEP-2. O discurso das crianças 

foi analisado de acordo com os seguintes critérios: variedade, funcionalidade, articulação e 

extensão. Os resultados indicaram que as crianças autistas produziram menos palavras por 

enunciado, em tempo semelhante ao de crianças típicas, e mais características desviantes do 

discurso.  

Tamanaha et al. (2002) enfatizaram as dificuldades no desempenho de linguagem 

expressiva de crianças com Autismo Infantil e com Síndrome de Asperger. Observaram que 

embora as crianças com Síndrome de Asperger sejam mais verbais, ainda sim, apresentam 

dificuldades no uso funcional da comunicação, quando comparadas às crianças sem queixa 

de desenvolvimento. 
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 As alterações de linguagem sempre foram consideradas características diagnósticas 

essenciais no Autismo Infantil, de acordo com Perissinoto (2003). A autora descreveu os 

diversos sinais atípicos presentes no processo evolutivo da comunicação da criança autista, 

tanto em seus aspectos verbais, quanto não verbais. Enfatizou ainda, o papel fundamental 

do interlocutor na relação entre os processos e produtos da linguagem, ao identificar e 

salientar as pistas de informação e buscar a adequação do discurso da criança ao contexto 

comunicativo. 

Estudos sobre a funcionalidade da comunicação também são considerados 

fundamentais para caracterização dos prejuízos de linguagem, tanto no Autismo Infantil, 

quanto na Síndrome de Asperger, especialmente pela forma minunciosa como descrevem 

os déficits dos sinais não verbais, tais como ausência de contato visual, alteração na atenção 

compartilhada, dificuldade no reconhecimento e uso de expressões faciais.  

Bernard-Optiz (1982), por exemplo, realizou estudo sobre o perfil comunicativo de 

um caso clínico com Autismo Infantil, por meio da análise dos aspectos pragmáticos. 

Foram analisados os atos verbais e não-verbais em contextos comunicativos entre criança-

mãe, criança-terapeuta e criança-adulto não familiar. Os resultados mostraram presença 

maior de atos comunicativos, verbais e não verbais junto à mãe, em detrimento ao terapeuta 

ou adulto não familiar. Esses achados sugerem que a análise pragmática pode ser um 

facilitador na observação da troca comunicativa de crianças autistas. 

 Wetherby, Gaines (1982) demonstraram que as crianças autistas apresentam um 

prejuízo tanto no aspecto lingüístico, quanto no cognitivo. Numa população constituída por 

autistas na faixa etária de 4 a 15 anos de idade, as autoras observaram que o funcionamento 

cognitivo destes sujeitos correspondia, predominantemente, ao período sensório-motor, e 

em poucos casos observou-se um alcance de etapas cognitivas mais elaboradas. De forma 
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complementar, Wetherby, Prutting (1984) também pesquisaram as habilidades relacionadas 

ao desenvolvimento sócio-cognitivo e de comunicação, em um pequeno grupo de crianças 

autistas e constataram desempenho relativo de jogo simbólico condizente ao período 

sensório-motor. 

Wetherby et al. (1989) buscaram caracterizar o perfil comunicativo de crianças pré-

escolares sem queixas, crianças diagnosticadas com Retardo Mental, com Distúrbio 

Específico de Linguagem e com Autismo Infantil, por meio da avaliação da intenção 

comunicativa, da funcionalidade da comunicação e da estruturação discursiva. Observaram 

que tanto as crianças com Retardo Mental, como as com Distúrbio Específico de 

Linguagem, apresentaram maior uso de gestos para expressar a intenção comunicativa 

durante os estágios pré-lingüísticos e uma redução nas vocalizações, quando comparadas às 

crianças normais. Verificaram ainda, que nos autistas houve presença de diferenças no 

emprego de atos para chamar a atenção e aumento de gestos descontextualizados. 

Outra autora a enfatizar as contribuições da pragmática na descrição das falhas de 

comunicação presentes em sujeitos com Autismo Infantil, Fernandes (1996b), investigou os 

aspectos funcionais utilizando vinte categorias para análise dos atos comunicativos. 

Concluiu que a análise lingüística, sob a perspectiva da pragmática, tem um papel 

fundamental na observação das tentativas comunicativas estabelecidas pelas crianças 

autistas, tanto nos momentos da avaliação e diagnóstico, quanto no processo terapêutico de 

linguagem. 

Na investigação das habilidades sócio-cognitivas, tais como intenções 

comunicativas gestual e vocal; uso de instrumento, imitações gestual e vocal, jogos 

combinatório e simbólico em crianças autistas não verbais, Fernandes et al. (1996) 

apontaram para a necessidade da compreensão da relação entre cognição e linguagem no 
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Autismo Infantil. Além disso, as diferenças encontradas na performance das crianças 

observadas sugerem que esses critérios são úteis para verificação dos avanços terapêuticos, 

visto que o desempenho foi melhor em crianças atendidas, em terapia fonoaudiológica, a 

mais tempo. 

Tamanaha et al., (2004) analisaram o uso e a funcionalidade das produções 

ecolálicas de crianças diagnosticadas com Síndrome de Asperger. Demonstraram que 

apesar da concepção de que os prejuízos de linguagem não são significativos, por diversos 

manuais de classificações de doenças, nesta síndrome, a presença da ecolalia é um 

indicativo de desvios na pragmática.   

 Outros estudos salientaram a importância da comunicação como componente 

fundamental de acesso à cognição e à socialização. Uma das formas de analisar a relação 

entre os desenvolvimentos de linguagem e da cognição tem sido a observação da atividade 

lúdica produzida pelas crianças pertencentes ao espectro autístico.      

 Um dos primeiros estudos focando esta relação foi delineado por Wing et al. (1977). 

As autoras buscaram caracterizar o jogo simbólico em 108 crianças diagnosticadas com 

Autismo Infantil e com Retardo Mental. Para análise do desempenho lúdico, três tipos de 

atividade foram considerados: jogo simbólico, jogo estereotipado e jogo não simbólico. No 

grupo de crianças autistas verificaram que nenhuma delas demonstrou jogo simbólico, 67% 

realizaram jogo não simbólico e 33% jogo estereotipado. Já no grupo de crianças com 

Retardo Mental, 87% apresentou jogo simbólico, 2% jogo estereotipado e 11% jogo não 

simbólico.  

 Mundy et al. (1987) realizaram um estudo com o objetivo de determinar as 

correlações existentes entre a aquisição da linguagem e os aspectos social e cognitivo em 

crianças autistas. Para tanto foram analisados os desempenhos das crianças em atividades 
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de jogos funcional e simbólico além, da investigação de critérios referentes à comunicação 

não-verbal tais como uso de gestos e contato visual. 

 De acordo com os autores, não foi evidenciada a correlação entre os aspectos de 

comunicação não verbal e atividade lúdica, mostrando serem variáveis independentes para 

o desenvolvimento da linguagem em sujeitos com Autismo Infantil. 

Na revisão de literatura referente ao estudo do jogo simbólico de indivíduos autistas, 

Jarrold et al., (1993) analisaram os aspectos relacionados à terminologia, métodos de 

investigação e hipóteses diagnósticas. Dentre as hipóteses levantadas sobre o prejuízo desta 

habilidade, os autores consideraram a presença de um impedimento na representação 

simbólica de situações cotidianas em atividade lúdica.      

Avaliando o desenvolvimento de linguagem por meio da análise das construções 

lúdicas de crianças com Síndrome de Asperger, Tamanaha et al., (2001) comentaram que 

embora estas crianças apresentem dificuldades em demonstrar a capacidade simbólica 

espontaneamente, são capazes de aprender com o incentivo e o modelo do adulto. Estes 

indícios mostram que as crianças podem ser beneficiadas com intervenções terapêuticas de 

linguagem. 

Tamanaha et al., (2006) caracterizaram a atividade lúdica de crianças com Autismo 

Infantil. O procedimento adotado permitiu descrever a brincadeira como 

predominantemente, sensório motora. A mediação do adulto-avaliador, por meio de modelo 

e incentivo, levou as crianças a explorarem outras formas de brincar.     

Além da caracterização da exploração lúdica, a partir da década de 80 vários estudos 

foram produzidos buscando comprovar a hipótese de que uma falha cognitiva básica 

existente nos indivíduos com Autismo Infantil ou Síndrome de Asperger encontra-se 

subjacente aos prejuízos de comunicação e socialização.   
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Baron Cohen et al. (1985) usaram um modelo de desenvolvimento meta-

representacional para explicar o componente para o déficit social da criança autista. De 

acordo com os autores a ausência da capacidade de prever crenças e comportamentos nas 

outras pessoas, ocasionaria uma falha nas relações sociais e comunicativas dos sujeitos com 

Autismo Infantil. 

 Em 1991, o mesmo autor descreveu a inabilidade dos autistas em compreender as 

bases emocionais, tais como felicidade, tristeza, em situações interpessoais. O autor 

comparou o desempenho de crianças com Autismo Infantil, com Retardo Mental e crianças 

sem queixa do desenvolvimento, em prova que avaliava a capacidade de atribuição de falsa 

crença. Os resultados mostraram que as crianças autistas tiveram mais dificuldade na 

compreensão de emoções causadas, principalmente, por situações de falsa crença, quando 

comparadas aos indivíduos típicos e com Retardo Mental. 

Happé (1993) relatou que os autistas têm sido descritos como indivíduos incapazes 

de atribuir estados mentais, apresentando, deste modo, dificuldades específicas com o uso 

da linguagem para a comunicação. Em seu estudo, a autora salientou que a falha na Teoria 

da Mente, ocasiona não só um prejuízo na compreensão das relações sociais, mas também 

no próprio uso do código lingüístico, quando na presença, por exemplo, de frases de duplo 

sentido, metáfora ou ironia. 

 Examinando a relação entre linguagem e Teoria da Mente, Fisher et al., (2005) 

compararam o desempenho de crianças pertencentes ao espectro autístico, e crianças com 

dificuldade de aprendizagem, em provas que avaliavam vocabulário receptivo, domínio 

gramatical e atribuição de estados mentais. Concluíram que houve forte relação entre o 

melhor desempenho gramatical e os resultados mais satisfatórios em provas de Teoria da 

Mente, especialmente no grupo pertencente ao espectro autístico, ou seja, as crianças 
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autistas que apresentaram maior domínio gramatical, também obtiveram resultados 

melhores nas provas que avaliavam a atribuição de estados mentais. 

A relação entre a habilidade de atenção compartilhada e o desenvolvimento de 

linguagem foi estudada por Mundy et al. (1990). Os autores compararam o desempenho de 

crianças com Autismo Infantil e com Retardo Mental. Concluíram que o grupo autista 

apresentou desempenho pior, especialmente, em relação às habilidades gestuais de 

compartilhamento de atenção. Além disso, os autores defenderam a hipótese de que os 

prejuízos na atenção compartilhada são preditores importantes para os desvios no 

desenvolvimento de linguagem dos autistas. 

Farah (2007) elaborou estudo longitudinal para analisar a atenção compartilhada de 

crianças autistas não verbais e registrou aumento quantitativo de comportamentos 

vinculados a esta habilidade em situação diádica com o terapeuta, ao longo do tempo.     

Menezes (2007) também avaliou o compartilhamento de atenção de crianças do 

espectro autístico em diferentes contextos e com interlocutores variados. Verificou que em 

contexto lúdico semi dirigido e imitativo e na presença de interlocutor adulto, as crianças 

do estudo demonstraram mais ocorrência de episódios de atenção compartilhada.  

Bosa (2001) discutiu as possíveis relações entre a habilidade de atenção 

compartilhada, a Teoria da Mente e a função executiva. Segundo a autora, a hipótese de 

comprometimento da função executiva como déficit subjacente ao Autismo Infantil 

necessita de maior investigação, especialmente em sua relação com os prejuízos sociais 

presentes nos indivíduos portadores desta condição. De forma complementar, Scheuer, 

Andrade (2007) também se detiveram sobre a análise de diversas inabilidades cognitivas 

como os déficits perceptuais, atencionais e de memória, identificados em indivíduos com 
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Autismo Infantil e Síndrome de Asperger, e que comprometem a socialização e a 

comunicação interpessoal.  

Perissinoto (2004) mencionou que, comumente, a caracterização do 

desenvolvimento e a compreensão das atipias na evolução dos indivíduos autistas recaem 

sobre a linguagem verbal e não verbal e suas correlações com as habilidades cognitivas e 

sociais. De modo complementar, o estudo do desempenho comunicativo especialmente 

visto sob a perspectiva pragmática, coloca a linguagem no centro dinâmico novamente e, 

permite ao clínico avaliar e intervir sob os referenciais social, cognitivo e lingüístico.    

Perissinoto et al. (2005) enfatizaram a importância da compreensão dos desvios de 

linguagem em indivíduos com Autismo Infantil e suas correlações com os processos 

sensoriais, cognitivos e sociais. Mencionaram que as inabilidades na regulação do 

comportamento e na integração de experiências dificultam a organização das ações e as 

reorganizações necessárias à adaptação aos contextos mutáveis dos fatos, das situações e da 

própria comunicação. 

Como vimos, os prejuízos na área da comunicação se manifestam de diversas 

formas e podem ser analisados sob diferentes perspectivas teóricas. Desta forma, a 

intervenção terapêutica para estes quadros deve abordar também estas várias facetas do 

desenvolvimento infantil: lingüística, cognitiva e social, sob o olhar atento do interlocutor. 

 

  Parte C – A intervenção terapêutica nos Distúrbios do Espectro Autístico 

Historicamente, as primeiras abordagens terapêuticas dirigidas aos indivíduos com 

Autismo Infantil eram de caráter psicanalítico. 

De acordo com Tustin (1984), a ausência de um nascimento psicológico adequado, 

onde o bebê começa a perceber que ele é separado do corpo e da mente de sua mãe, e então, 
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passa a imitá-la e relacionar-se por meio da identificação projetiva, não ocorre nas crianças 

autistas. Uma vulnerabilidade constitucional associada a um nascimento psicológico 

inadequado conduz ao rompimento do contato entre o bebê e sua mãe.  

Em meados da década de 60, passa-se a reconhecer algumas limitações neste tipo de 

abordagem terapêutica, visto a mudança na própria concepção etiológica do Autismo 

Infantil, que começa a ser compreendido como um transtorno de base neurobiológica, com 

déficits cognitivos específicos, diferente da idéia inicial de patologia originária de prejuízo 

no vínculo mãe-bebê. 

Com a mudança no enfoque terapêutico buscou-se criar ambientes estruturados e 

metodologias de trabalho consistentes que permitissem não apenas a assistência clínica 

individual, mas também programas psico-educacionais, cujo envolvimento nas questões de 

políticas públicas tornaram-se evidentes.           

Segundo Vatavuk (1998), já na década de 70, o método Teacch (Treatment and 

education of autistic and related communication handicapped children), criado por 

pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte nos Estados Unidos, e cuja abordagem 

comportamental envolve a participação dos pais e profissionais, ganhou divulgação 

internacional e até hoje é amplamente utilizado em escolas de educação especial. 

No entanto, sob a perspectiva teórica comportamental, as propostas terapêuticas 

para adequação da linguagem envolviam apenas o treino de fala, pois partiam do 

pressuposto de que fala e linguagem seriam a mesma coisa, além disso, o contexto 

comunicativo não era privilegiado.  

Deste modo, com o decorrer do tempo, diversos autores passaram a repensar o 

enfoque terapêutico, ora abordando o uso funcional da linguagem, ora relacionando os 

desenvolvimentos: cognitivo e de linguagem. 
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 Rutter, Howlin (1987) discutiram o uso e a importância de diversos programas 

terapêuticos para o quadro clínico de Autismo Infantil. Comentaram a necessidade da 

assistência à família e os benefícios da intervenção da comunicação, como dois fatores 

fundamentais para a inserção social mais eficaz destes indivíduos. 

 Desde a década de 80, Krug et al. (1993) buscaram construir um instrumento que 

contemplasse a identificação de crianças com suspeita de pertencerem ao espectro autístico, 

e de forma complementar, que possibilitasse o planejamento educacional voltado para as 

necessidades destas crianças. Desta forma, criou-se o ASIEP-2. Este instrumento é 

composto por uma listagem de comportamentos não adaptativos e quatro subtestes: 

Avaliação do Comportamento Vocal, da Interação, da Velocidade de Aprendizagem e 

Avaliação Educacional. Desde sua divulgação muitos autores vêm utilizando o ASIEP-2 

em suas pesquisas. Teal, Wiebe (1986), por exemplo, investigaram a efetividade do uso de 

três instrumentos diagnósticos, dentre eles o ASIEP, em sua primeira versão, para 

identificar crianças autistas e crianças com Retardo Mental.  Verificaram que tanto o 

ASIEP, quanto o CARS (Childhood Autism Rating Scale) foram eficazes em identificar e 

discriminar os dois grupos de crianças pesquisados.      

   Autores como Volkmar et al. (1988) enfatizaram, em seu estudo, que a listagem de 

comportamentos não adaptativos, denominado Autism Behavior Checklist (ABC/ICA) e 

pertencente ao ASIEP-2 deve ser utilizado apenas como instrumento de triagem e não com 

o objetivo diagnóstico.  

 Miranda-Linné, Melin (1997) também aplicaram o Autism Behavior Checklist 

(ABC/ICA) em crianças autistas verbais e não verbais, com o objetivo de analisar os 

comportamentos não adaptativos listados na área da Linguagem. Sugeriram que alguns 

itens, especialmente os que caracterizam a linguagem expressiva deveriam ser melhor 
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investigados, pois o grupo de crianças não verbais que apresentou escores totais no 

ABC/ICA mais elevados devido ao grau de severidade do quadro, pontuaram menos na 

área da Linguagem.       

 Em estudo subseqüente, Miranda-Linné, Melin (2002) analisaram os cinqüenta e 

sete comportamentos que compõem o Autism Behavior Checklist (ABC/ICA), numa 

amostra de 383 indivíduos diagnosticados como pertencentes ao espectro autístico. 

Aplicando análise fatorial, as autoras reagruparam os comportamentos em áreas diferentes 

da proposta original.     

 Bildt et al., (2003) utilizaram instrumentos de triagem, dentre eles o Autism 

Behavior Cheklist (ABC/ICA) e a Scale of Pervasive Developmental Disorder in Mentally 

Retarded Persons (PDD-MRS), numa amostra de 184 participantes, diagnosticados 

posteriormente pela  Autism Diagnostic Interview–Revised (ADI-R) e pelo Autism 

Diagnostic Observation Schedule (ADOS). Concluíram que tanto o ABC/ICA, quanto o 

PDD-MRS foram eficazes em identificar os indivíduos com risco de pertencerem aos 

Distúrbios do Espectro Autístico.   

 Bildt et al. (2005) investigaram a relação entre o funcionamento adaptativo e 

problemas comportamentais em crianças com algum grau de Retardo Mental. Foram 

utilizados a Vineland Adaptative Behavior Scales (VABS), a Child Behavior Checklist 

(CBCL) e o Autism Behavior Checklist (ABC/ICA). Os autores concluíram que os 

comportamentos não adaptativos associados aos quadros de Autismo Infantil e os 

problemas comportamentais globais relacionados ao rebaixamento intelectual restringem o 

nível de funcionamento adaptativo e o aprendizado educacional.    

 Miilher, Fernandes (2007) utilizaram o Autism Behavior Checklist (ABC/ICA) para 

caracterizar um grupo de crianças e adolescentes com transtornos psiquiátricos, por 
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valorizarem o caráter multidisciplinar deste instrumento. Relataram que o procedimento de 

aplicação realizado por meio de entrevista foi considerado bastante simples e rápido. A área 

de maior pontuação foi a Relacional, seguida do Uso de Corpo de Objeto, Linguagem, 

Pessoal-Social e por fim, a área Sensorial. 

 Em outro estudo, Miilher et al., (2007) avaliaram a interferência da expressão verbal 

nos resultados do Autism Behavior Checklist (ABC/ICA). Compararam as pontuações 

obtidas por grupos de indivíduos autistas verbais e não verbais e verificaram que a 

pontuação foi menor no grupo de sujeitos não falantes. De acordo com as autoras, este fato 

pode ser justificado pela maior presença de comportamentos não adaptativos relacionados à 

produção verbal, em detrimento aos prejuízos não verbais mencionados pelo instrumento.    

 Long (1994) analisou as diversas abordagens terapêuticas disponíveis e enfatizou a 

importância daquelas que buscam melhorar a qualidade da comunicação dos sujeitos com 

Autismo Infantil por meio da adequação da construção discursiva e de sua funcionalidade.     

 Alguns parâmetros fundamentais para o planejamento adequado da intervenção 

terapêutica para desvios de linguagem foram discutidos por Reed (1994), tais como a noção 

precisa do desenvolvimento de linguagem típico, delineamento das necessidades 

individuais, a escolha de estratégias que possibilitem à criança perceber as regularidades do 

processo de linguagem em seus aspectos, receptivo e expressivo, e a escolha dos modelos 

de intervenções direta ou indireta, dependendo da demanda de cada indivíduo.   

     Fernandes (1997) realizou estudo com objetivo de avaliar os aspectos funcionais da 

comunicação de crianças autistas, em sessões de terapia fonoaudiológica. Os resultados 

indicaram que o espaço comunicativo ocupado pela criança relaciona-se ao espaço 

disponibilizado pelo interlocutor e que os meios e as funções comunicativas utilizadas pelas 

crianças dependem do modelo e do incentivo do terapeuta. 
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   Em estudo longitudinal, Stone, Yoder (2001) avaliaram o desenvolvimento de 

linguagem de crianças autistas. As crianças foram diagnosticadas inicialmente, aos dois 

anos e posteriormente, re-avaliadas aos quatro anos. Foram avaliadas a habilidade motora, a 

exploração lúdica e o vocabulário expressivo. Os pais foram entrevistados e o número de 

sessões de intervenções terapêuticas e educacionais foi controlado. Os autores concluíram 

que, após dois anos, os efeitos da intervenção terapêutica fonoaudiológica são 

freqüentemente, observados. 

 Charlop-Christy et al. (2002) defenderam o uso de comunicação alternativa por 

meio de figuras (Picture Exchange Communication System) pelas crianças autistas 

mostrando que o uso de tal sistema possibilita a troca comunicativa mais eficiente.     

 Fernandes (2003) afirmou que o elemento fundamental para o estabelecimento de 

um conjunto de procedimentos terapêuticos para crianças pertencentes ao espectro autístico 

é a compreensão de cada caso clínico. Relatou ainda, que embora haja dados envolvendo a 

detecção de progressos após períodos de três meses, as pesquisas recentes parecem indicar 

que os progressos obtidos na terapia de linguagem podem ser melhores observados após 

período de seis meses.  

Tamanaha (2003) abordou o envolvimento do trabalho terapêutico fonoaudiológico 

em três frentes: junto à criança, à família e à escola. Defendeu o uso do jogo, da brincadeira 

compartilhada, que deve funcionar como instrumento para intermediar a relação dialógica 

entre criança e adulto. Ao observar e intervir na atividade iniciada pela criança, e a partir 

daí, propor expansão e modificação da atividade, o fonoaudiólogo facilita a manutenção do 

foco de atenção e a integração sensorial e permite ainda, a contextualização e compreensão 

da troca comunicativa. A autora também salientou a importância da participação da família 
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durante todo o processo terapêutico e o acompanhamento dos desempenhos acadêmico e 

social da criança no núcleo escolar.            

Ganz, Simpson (2004) realizaram estudo para avaliar os efeitos do uso de 

comunicação alternativa, por meio do sistema de comunicação PECS (Picture Exchange 

Communication System), no desempenho comunicativo de crianças autistas. Concluíram 

que houve um acréscimo no desempenho comunicativo a partir da utilização das figuras, 

como um aumento na própria produção verbal destas crianças. 

 Lopes-Herrera (2004) propôs estratégias terapêuticas para o desenvolvimento das 

habilidades comunicativas verbais em crianças com Autismo Infantil e Síndrome de 

Asperger, que incluíam desde situações de conversa espontânea, narrativas, até tarefas 

metalingüísticas. Após aplicação destas estratégias em contexto de terapia fonoaudiológica, 

verificou aumento da extensão média do enunciado e melhora significativa no discurso 

narrativo das crianças assistidas.        

  Giardinetto (2005) comparou o desempenho comunicativo de crianças autistas 

atendidas por abordagens pedagógicas: comportamental e funcional, e concluiu que as 

crianças atendidas pelo programa de currículo funcional natural apresentaram mais 

comportamentos comunicativos, mais interação social e realizaram mais atividades com 

instrução direta do professor, quando comparadas às crianças atendidas pelo método 

Teacch (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped 

Children). 

Orrú (2006) defendeu a idéia do uso da comunicação alternativa pelas crianças com 

Autismo Infantil no espaço escolar. De acordo com a autora a inserção social da criança 

aumenta, uma vez que ela consegue compartilhar experiências com seu grupo.  
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Sob a perspectiva cognitiva, vários estudos também foram produzidos, enfocando 

habilidades específicas ou relacionando parâmetros de linguagem às testagens da Teoria da 

Mente.  

Chin, Bernard-Optiz (2000) examinaram a possibilidade de treinar as habilidades de 

conversação e a capacidade de atribuir estados mentais, de crianças com Autismo Infantil. 

Os autores estabeleceram alguns critérios para análise do discurso, tais como habilidade de 

iniciar diálogo, manter tópicos de conversação, atenção ao discurso do interlocutor, 

mudança apropriada de tópico. Além disso, avaliaram a habilidade de atribuição de estados 

mentais, antes e após o treinamento discursivo das crianças. Verificaram, que embora o 

desempenho nos testes de Teoria da Mente tenha permanecido constante, o perfil 

comunicativo das crianças melhorou de forma satisfatória. 

 Outro autor a descrever estudos que buscaram ensinar a atribuição de estados 

mentais à criança com Autismo Infantil, Swettenham (2000) salientou que ao se criar 

situações de inferência ou de predição de estados mentais no processo terapêutico, a 

inserção social, bem como o desempenho comunicativo do indivíduo, melhoram, uma vez 

que ele torna-se capaz de prever e compreender o comportamento do interlocutor. No 

entanto, o autor mencionou que devemos considerar que nem todas as crianças autistas 

serão beneficiadas com tal aprendizado, e isto se deve ao impedimento cognitivo de base 

existente nos portadores desta condição.       

Bauminger (2002) avaliou os efeitos de intervenção para facilitação da compreensão 

de estados emocionais e atitudes sociais em crianças autistas. A intervenção focou o 

aprendizado de resolução de problemas cotidianos, compreensão de estados emocionais e 

interação social. O autor verificou que, após a intervenção, as crianças apresentaram maior 
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número de iniciativas interativas, aumento do contato visual e do compartilhamento de 

atividades com o interlocutor adulto. 

Charman et al. (2003) realizaram estudo longitudinal para avaliar as habilidades de 

atenção compartilhada, jogo, imitação e linguagem expressiva em crianças autistas. 

 Verificaram que após quatro anos, as crianças que apresentavam melhor 

desempenho em atenção compartilhada e imitação, no período inicial do estudo, 

demonstravam, posteriormente, performance comunicativa mais adequada.   

 Bono et al. (2004) também investigaram os ganhos obtidos no desenvolvimento de 

linguagem de crianças autistas, por meio de intervenção terapêutica com enfoque em 

atenção compartilhada. Os resultados indicaram forte associação entre as habilidades de 

compartilhamento de atenção e desempenho em provas que avaliavam a linguagem, ou 

seja, as crianças se beneficiaram em perceber e utilizar pistas para compartilhar as 

atividades, ao mesmo tempo, que puderam demonstrar um maior número de iniciativas 

comunicativas.         

 Hale, Tager-Flusberg (2005) investigaram as habilidades discursivas de crianças 

autistas, por meio de estudo longitudinal, utilizando medidas de vocabulário e transcrição 

de conversação com adulto familiar em situação cotidiana. Além disso, as autoras 

aplicaram várias medições para avaliar a Teoria da Mente. Concluíram que existe uma 

relação entre a competência comunicativa e a capacidade de atribuir estados mentais, ou 

seja, as crianças que apresentaram maior manutenção de tópicos de conversação, também 

apresentaram melhor desempenho nas provas de Teoria da Mente. 

        Outros estudos buscaram revisar as produções científicas já existentes, a respeito 

dos modelos de intervenção terapêutica e mensurar os resultados obtidos.   
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 Hwang, Hugles (2000) revisaram dezesseis estudos com o objetivo de investigar os 

efeitos de intervenção terapêutica para adequação das habilidades sociais e de comunicação 

em indivíduos pertencentes ao espectro autístico. Foram avaliados os critérios de 

efetividade da intervenção, duração do tratamento e tipologia das estratégias terapêuticas. 

De acordo com os autores há necessidade de mais estudos que avaliem a eficácia dos 

tratamentos, especialmente quanto à possível generalização dos efeitos terapêuticos no 

cotidiano destes indivíduos.    

 Koegel (2000) investigou diversas propostas de intervenções terapêuticas na área da 

comunicação para sujeitos com Autismo Infantil. O autor discutiu alguns temas presentes 

na revisão de literatura: variedade de funções de linguagem verbal e não verbal; avaliação, 

tratamento e desfecho clínico positivo; a importância do envolvimento da família no 

tratamento; relação entre os prejuízos de linguagem e outros desvios de comportamento. 

Concluiu que há necessidade de mais estudos que demonstrem e comprovem os 

procedimentos terapêuticos mais eficientes para portadores desta condição. Enfatizou 

ainda, a importância do trabalho terapêutico que possibilite à criança uma melhor condição 

comunicativa, visando uma inserção social mais ampla.  

 Lord (2000) também revisou os estudos sobre modelos de intervenção terapêutica 

de comunicação para indivíduos com Autismo Infantil ou Síndrome de Asperger. 

Comentou que muitos estudos têm buscando delinear tanto os desvios verbais, quanto os 

não verbais, no entanto, a maioria das pesquisas tem sido produzida com pequenas 

amostras, ou mesmo por meio de estudo de casos. Além disso, há uma tendência dos 

modelos de terapia abordarem manifestações clínicas específicas, tais como ecolalia, 

inversão pronominal. 



revisão de literatura | 52 
 

 Diante destas descrições, a autora propõe algumas recomendações para produção de 

pesquisas sobre intervenção terapêutica. Inicialmente, salientou a necessidade do uso de 

medidas precisas para o diagnóstico e para caracterização das habilidades de comunicação. 

Além disso, mencionou a importância dos cuidados metodológicos que devem ser 

considerados em estudos com amostras pequenas, tais como o controle das variáveis do 

estudo, a caracterização não apenas dos indivíduos selecionados, mas também dos que 

foram excluídos e a busca por parâmetros estatísticos que permitam a análise de pequenas 

amostragens.      

 Magiati, Howlin (2001) estudaram a influência que as testagens de nível de 

inteligência podem ter na avaliação do desempenho de crianças autistas expostas a 

programas de intervenção. Salientaram o cuidado que os pesquisadores devem ter tanto na 

escolha, quanto na aplicação dos testes e especialmente, na análise dos resultados obtidos. 

De acordo com as autoras, é fundamental que as crianças sejam acompanhadas e que as 

medidas utilizadas sejam combinadas, ou seja, os avaliadores devem não apenas selecionar 

testes de nível de inteligência, mas também escalas de desenvolvimento e de funções 

adaptativas, pois esta combinação fornecerá uma visão mais confiável das habilidades das 

crianças, a curto, médio e longo prazo.     

Em revisão sistemática de artigos sobre modelos de intervenção terapêutica para 

comunicação de crianças autistas, Goldstein (2002), analisou 59 estudos, produzidos entre 

os anos de 1982 a 2002. Foram avaliadas as intervenções que incorporaram uso de sinais na 

comunicação, abordagens de treinamento comportamental, modelos de orientação a pais e 

cuidadores e intervenção de caráter sócio-comunicativa. De acordo com o autor a maioria 

dos estudos foi produzida com pequenas amostras, salientando que a abordagem terapêutica 

deve ser elaborada seguindo as necessidades de cada criança.  
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 Concluiu que a atuação direta voltada para as inabilidades da comunicação é 

fundamental, pois permite uma melhor inserção social dos indivíduos portadores de tal 

condição.         

 Cardoso, Fernandes (2004) analisaram o perfil comunicativo de crianças 

pertencentes ao espectro autístico em diferentes situações de interlocução: em grupo com e 

sem orientação do adulto-familiar. Em ambas as situações houve mudanças no perfil 

comunicativo, mostrando que a situação em grupo favoreceu o estabelecimento de 

situações comunicativas entre as crianças.     

 Fernandes (2004) também revisou diversos estudos que descreveram modelos de 

terapia da linguagem para crianças pertencentes ao espectro autístico. De acordo com a 

autora, alguns fatores devem nortear a seleção e aplicação da abordagem terapêutica, como 

a caracterização da história de cada indivíduo, seu contexto familiar, além da descrição 

precisa de seu perfil comunicativo. Estes fatores, agregados ao olhar cuidadoso do 

terapeuta, devem proporcionar o melhor delineamento das condutas terapêuticas.   

 Em continuidade aos estudos, Fernandes (2005) buscou identificar mudanças 

comportamentais após um período de seis meses de intervenção terapêutica, em crianças e 

adolescentes pertencentes ao espectro autístico. Os resultados obtidos mostraram que houve 

maior evolução no grupo de crianças, em comparação ao grupo de adolescentes.    

 Miilher, Fernandes (2006) analisaram as funções comunicativas usadas por 

fonoaudiólogos e seus pacientes autistas, em situação terapêutica. Os dados obtidos 

sugerem a necessidade de um olhar cuidadoso sob o uso das funções, e que o 

estabelecimento de um espaço terapêutico adequado por parte do terapeuta, são aspectos 

fundamentais no processo terapêutico.   



revisão de literatura | 54 
 

 Importante ressaltar que independente da abordagem teórica utilizada no processo 

terapêutico a análise do contexto no qual a criança está inserida sempre deve ser priorizado. 

O cuidado em relação aos pais, ora proporcionando-lhes informações precisas sobre o 

desenvolvimento da criança, ora atendendo suas necessidades de acolhimento e continência 

ou simplesmente, transformando-os em agentes ativos no processo terapêutico, é tarefa 

fundamental e complementar ao atendimento terapêutico da criança.   

 Os pais sempre tiveram papel central na história do Autismo Infantil e da Síndrome 

de Asperger. Inicialmente, os estudos focaram a responsabilidade destes em relação à 

etiologia, seja como fator desencadeante, seja como componente da hereditariedade. 

 Com a mudança na concepção etiológica e da compreensão destas condições 

clínicas como patologias do neurodesenvolvimento, muitos pesquisadores passaram a se 

preocupar com a continência a estas famílias e sua instrumentalização em relação ao 

trabalho terapêutico.   

Rutter (1985) salientou que na clínica psiquiátrica, sempre houve o reconhecimento 

de que adversidades servem para precipitar desordens mentais. O autor defendeu a idéia de 

que cada indivíduo possui uma capacidade de responder e lidar com tais situações, o que 

denominou de resiliência. Mencionou ainda, a necessidade da observação de alguns fatores 

de proteção, tais como nível intelectual, relações sociais, que influenciam o modo como 

ocorrerá o desfecho clínico diante de situações adversas como, por exemplo, na 

convivência e no cuidado de indivíduos com desordens mentais, como os sujeitos com 

Autismo Infantil ou Síndrome de Asperger.     

 Alvarez, Reid (1999) descreveram que devido ao distúrbio severo que afeta o 

desenvolvimento mental e emocional das crianças com Autismo Infantil e que as 
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impossibilita de criar situações de reciprocidade emocional com outras pessoas, há a 

necessidade de assistência voltada tanto para a criança, quanto para a família.  

Fávero, Santos (2005) realizaram revisão sistemática da produção bibliográfica 

constituída por pesquisas indexadas nas bases de dados Medline e Lilacs, produzida entre 

1991 e 2001, sobre o impacto psicossocial em famílias de crianças autistas. Os autores 

buscaram identificar o nível de impacto na forma de estresse parental, como fator que afeta 

os cuidadores diretos e contribui para a ocorrência de alterações na dinâmica familiar. 

Verificaram que não houve associação entre um perfil típico das famílias de crianças 

autistas e um nível sócio-econômico, status intelectual, educacional e/ou ocupacional; 

origem étnica e ou religiosa. A sobrecarga emocional parece associar-se mais a presença de 

prejuízo cognitivo na criança. O estresse, o enfrentamento e a resiliência foram construtos 

teóricos que apareceram interligados nesta revisão de literatura. O emprego do termo 

resiliência refere-se a uma boa adaptação do indivíduo às condições desfavoráveis, 

adversas, que oferecem risco à saúde mental. 

Algumas estratégias importantes foram expostas pelos autores como formas para 

amenizar o impacto do estresse parental, tais como: busca e discussão de informações sobre 

a patologia, suporte social às famílias, e engajamento das famílias à intervenção 

terapêutica.      

Buscando verificar o quanto as mães de crianças autistas são capazes de reconhecer 

as dificuldades demonstradas por suas crianças, Marteleto, Pedromônico (2005) 

entrevistaram mães de crianças com Autismo Infantil, de crianças com Distúrbio de 

Linguagem e mães de escolares sem queixa de alterações de linguagem a fim de examinar a 

validade concorrente e a validade de critério do Autism Behavior Checklist (ABC/ICA). O 

questionário foi preenchido sob forma de entrevista para minimizar os efeitos da 
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escolaridade materna. Foram identificadas corretamente 81,6% das crianças com Autismo 

Infantil, quando se usou a nota de corte de 68 pontos. Nesta situação o instrumento mostrou 

baixa sensibilidade (57,89%) e alta especificidade (94,73%). A sensibilidade da escala 

aumentou (92,1%) e a especificidade se manteve alta (92,6%), quando houve diminuição da 

nota de corte para 49 pontos.      

 Programas de intervenção nos quais observamos a participação ativa dos pais foram 

descritas por diversos autores como Ozonoff, Cathcart (1998) que avaliaram a eficácia de 

programa de intervenção domiciliar baseada nos princípios do método Teacch (Treatment 

and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children), para 

crianças com Autismo Infantil. Foram comparados os desempenhos pré e pós intervenção, 

de dois grupos de crianças. Sendo que apenas um dos grupos foi atendido pelo programa. 

Os pais receberam orientações e foram treinados para executar o programa, que teve 

duração de quatro meses. As autoras verificaram que houve melhora no desempenho das 

habilidades de imitação, coordenação motora e habilidades não verbais após a intervenção, 

especialmente, no grupo de crianças cujos pais executaram o programa.   

 Drew et al. (2002), em um dos poucos estudos de ensaio clínico randomizado para 

tratamento de crianças com Autismo Infantil, propuseram um modelo de orientação e 

treinamento de pais de crianças autistas, buscando a adequação das habilidades de atenção e 

atividades compartilhadas. Foram selecionadas 24 crianças que, posteriormente, foram 

divididas em dois grupos, de forma aleatória. Ambos os grupos eram constituídos por 

crianças que freqüentavam programas de intervenção terapêutica, no entanto apenas os pais 

do primeiro grupo receberam as orientações e foram monitorados pelos pesquisadores 

quanto ao uso de estratégias em situação domiciliar.  
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 Concluíram que após o acompanhamento de doze meses, o grupo de crianças que 

foi estimulado pelos pais, de acordo com a proposta dos autores, obteve mais progressos de 

linguagem do que o grupo sem orientação. No entanto, os autores não deixaram de 

considerar as limitações do estudo, como a falta de monitoramento das intervenções as 

quais as crianças estavam expostas e a dificuldade na checagem da condução dos pais de 

ambos os grupos. 

 Siller, Sigman (2002) comentaram que a inabilidade do sujeito autista em 

compartilhar com seu interlocutor, a atenção para objetos ou eventos, é um dos sinais não 

verbais mais evidentes nesta patologia. Os autores delinearam estudo longitudinal que 

objetivava orientar os pais quanto ao desenvolvimento da atenção compartilhada em 

atividades cotidianas. Observaram que em situação onde o cuidador proporcionou maior 

sincronicidade de movimentos e interesses com a criança autista, houve melhora 

subseqüente no desenvolvimento das habilidades comunicativas. 

Pedromônico (2003) enfatizou a importância da compreensão da comunicação e da 

linguagem típicas, para o desenvolvimento da mente humana, buscando com isto facilitar a 

compreensão das dificuldades do processo mental da criança com Autismo Infantil. 

Salientou a importância do apoio psicológico para a família da criança autista acreditando 

ser ela um dos mecanismos de proteção para o desenvolvimento da criança, permitindo 

maior qualidade emocional.    

Aldred et al. (2004) mencionaram que por meio da contingência semântica, onde o 

adulto complementa as elocuções da criança, adicionando informações ao repertório lexical 

já existente, o desenvolvimento de vocabulário torna-se mais rápido e eficiente. Estes 

autores propuseram um modelo de intervenção sócio-comunicativa para crianças autistas 

por meio de orientação e treinamento de pais. 
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 Foram atendidas 28 crianças autistas, entre 2 a 5 anos, divididas de forma 

randomizada, em dois grupos. Em ambos os grupos, as crianças freqüentavam programas 

de intervenção terapêutica semanais, mas apenas os pais das crianças do primeiro grupo 

receberam orientação quanto à aplicação de estratégias sócio-comunicativas em rotina 

domiciliar. Os autores concluíram que as crianças do grupo com orientação de pais 

apresentaram, após doze meses de acompanhamento, melhora significante, quando 

comparadas ao grupo sem orientação, nas habilidades de interação social recíproca e 

linguagem expressiva. Notaram também, que os pais do grupo de orientação demonstraram 

maior sincronia comunicativa com suas crianças, ao final do estudo. 

McConachie et al. (2005) realizaram estudo de ensaio clínico randomizado com o 

objetivo de verificar a eficácia de programa de orientação para pais de crianças com 

suspeita de pertencerem ao espectro autístico. Concluíram que o programa proposto foi 

eficiente para instrumentalizar os pais quanto ao uso de estratégias cotidianas para 

facilitação da comunicação e da socialização. Além disso, houve acréscimo de vocabulário 

das crianças cujos pais participaram do grupo de orientações, em comparação às crianças, 

cujos pais não foram assistidos pelo programa imediatamente. 

 Ozonoff et al. (2005) revisaram estudos e buscaram criar critérios baseados em 

evidências que pudessem guiar a prática clínica direcionada para sujeitos do espectro 

autístico. Segundo as autoras, é necessário que os profissionais conheçam a sintomatologia, 

saibam identificar as habilidades e inabilidades de linguagem, dos comportamentos 

adaptativos e das funções neuropsicológicas e zelem pelo bem estar das famílias destes 

indivíduos.         

 A qualidade de vida dos autistas também merece atenção. Elias, Assumpção (2006) 

produziram estudo que buscou comparar a qualidade de vida de indivíduos autistas e 



revisão de literatura | 59 
 

típicos, por meio da aplicação de escala de qualidade de vida e de função adaptativa. Os 

resultados indicaram maior dificuldade adaptativa do grupo de sujeitos autistas, no entanto 

os índices da escala de qualidade de vida foram mais similares aos do grupo controle.    

Klin et al. (2007) investigaram as habilidades e inabilidades adaptativas dos 

indivíduos com Autismo Infantil e Síndrome de Asperger e afirmaram que os programas de 

intervenção terapêutica também devem enfatizar a adequação das funções adaptativas, uma 

vez que estas são fundamentais para independência e autonomia dos sujeitos portadores de 

tais condições.  

Finalizando, várias propostas de abordagens terapêuticas têm sido sugeridas para 

intervenção dos desvios de linguagem da criança com Autismo Infantil ou Síndrome de 

Asperger. No entanto, são poucos os estudos sobre a eficácia destes modelos de terapia, 

visto que muitas pesquisas são produzidas por meio de estudos de casos ou por abordarem 

um aspecto específico da comunicação. 

 É importante salientar que o cuidado em relação à atuação fonoaudiológica junto a 

estes quadros clínicos, tem caráter mundial, a American Speech-Language-Hearing 

Association – ASHA (2006a), tem buscado, por exemplo, criar diretrizes, por meio do Ad 

Hoc Committee on Autism Spectrum Disorders, para que os fonoaudiólogos tenham 

participação ativa em equipes multidisciplinares, promovendo a identificação de crianças 

portadoras de tais condições o mais precocemente possível; estabelecendo métodos de 

avaliação e diagnóstico, precisos e condutas terapêuticas eficazes.  

 Esta atuação deve enfatizar a escolha das diretrizes teóricas mais pertinentes a cada 

caso clínico e a prática baseada em evidências. Em síntese, o fonoaudiólogo deve ter o 

cuidado de criar situações de comunicação espontânea e funcional, e cenário adequado, 

estimular a compreensão verbal e não verbal em contexto acadêmico e comunitário; 
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promover o desenvolvimento de relacionamentos sociais e proporcionar meio de 

comunicação verbal e não verbal, por meio do uso de gestos, sinais, figuras, escrita, 

comunicação suplementar ou aumentativa. (American Speech-Language-Hearing  

Association(2006b)
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3.  MÉTODOS 
 
 
1) Desenho do Estudo 

 
 
Trata-se de um estudo de ensaio clínico piloto em que foram constituídos dois 

grupos com acompanhamento paralelo durante 12 meses. Um grupo recebeu intervenção 

fonoaudiológica direta e indireta e outro, apenas indireta.   

 
 
2) Casuística 
 

A amostra deste estudo constituiu-se de 11 meninos, na faixa etária de 4 anos a 10 

anos, pertencente às classes sociais C e D, de acordo com a classificação sócio-econômica 

brasileira (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, 2003). Todos foram atendidos 

no Laboratório de Investigação Fonoaudiológica de Linguagem e Fala - Transtornos 

Globais do Desenvolvimento, do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal 

de São Paulo e diagnosticados por equipe multidisciplinar, composta por fonoaudiólogas, 

psicóloga e neurologista, com Autismo Infantil (6) e Síndrome de Asperger (5), de acordo 

com os critérios diagnósticos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, em sua 

décima versão da Classificação Internacional de Doenças, a CID 10 (1998), e pela 

American Psychiatric Association no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais, DSM IV-Tr (2002).  

 Tendo em vista a universalidade dos critérios diagnósticos propostos pela 

Organização Mundial de Saúde (CID 10, 1998), adotou-se neste estudo, os termos: 

Autismo Infantil e Síndrome de Asperger. 

As crianças foram selecionadas aleatoriamente, dentre trinta e seis pacientes 

cadastrados no serviço, no período entre agosto de 2003 e março de 2004, a fim de se 
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garantir uma amostra representativa do total de crianças que buscaram atendimento de 

avaliação, diagnóstico e terapia fonoaudiológica no Laboratório de Investigação 

Fonoaudiológica de Linguagem e Fala – Transtornos Globais do Desenvolvimento do 

Departamento de Fonoaudiologia da UNIFESP.  

A seleção aleatória foi realizada seguindo os critérios propostos por Zelen (1974) e 

Fletcher et al. (1996), em março de 2004 (tempo zero do estudo). As 36 crianças 

cadastradas foram divididas em seis blocos, de acordo com a ordem de chegada ao 

atendimento. Ou seja, foram produzidas seis listas de nomes, contendo cada uma, seis 

nomes listados, cronologicamente, de acordo com a data mais antiga da sessão de entrevista 

com os pais.  

Dentro de cada bloco foram sorteadas duas crianças. Este sorteio procedeu-se da 

seguinte forma: a pesquisadora registrou os nomes das seis crianças do primeiro bloco em 

tiras de papel. Essas tiras foram dobradas e em seguida, duas tiras foram sorteadas, 

portanto, abertas. O mesmo procedimento foi realizado para os cinco blocos de nomes 

restantes. 

Todos os pais ou responsáveis tomaram ciência das condições do estudo, 

fornecendo autorização por escrito, de acordo com as sugestões fornecidas pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo. (Protocolo de Aprovação 

n°1570/05 / Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Anexo 1). 

 

a) Critério de inclusão da amostra 

 Como critérios de inclusão na amostra, foram considerados o diagnóstico 

multidisciplinar, a vinculação da criança em instituição educacional e a disponibilidade da 
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família em participar de sessões de orientação e das sessões de terapia fonoaudiológica, por 

no mínimo doze meses, garantindo a adesão de, pelo menos, 70% nas atividades propostas.   

 

b) Critério de exclusão da amostra 

O critério de exclusão teve enfoque clínico frente à presença de comorbidades 

envolvendo deficiência motora, visual, auditiva e / ou síndromes genéticas associadas (por 

exemplo: Síndrome do X Frágil, Síndrome de Moëbius), que demandavam o 

encaminhamento para outras instituições, devido à necessidade de assistência 

multidisciplinar intensiva, ou seja, para as crianças cujas necessidades de intervenção 

ultrapassassem as possibilidades de atendimento terapêutico fonoaudiológico do 

Laboratório de Investigação Fonoaudiológica de Linguagem e Fala – Transtornos Globais 

do Desenvolvimento e acompanhamento neurológico e psicológico.   

  

Foram retiradas da amostra original duas crianças, pelo baixo índice de adesão. 

Ambas as crianças tinham 7 anos de idade, eram autistas com Retardo Mental de grau 

moderado, pertencentes à classe sócio-econômica D, e freqüentadoras de escola pública de 

ensino fundamental. Ambas tinham avaliações audiológica e neurológica indicando 

resultados dentro dos parâmetros de normalidade, exceto pela alteração comportamental 

detectada pelo neurologista.  

Após a exclusão da primeira criança, cuja participação ocorreu durante três meses, 

houve nova seleção aleatória para substituí-la, considerando-se os mesmos critérios de 

inclusão e exclusão utilizados na 1ª seleção. O mesmo não ocorreu após a segunda 

exclusão, devido ao tempo restrito para execução dos procedimentos metodológicos do 

estudo.  
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3) Procedimentos  

 3.1 Avaliação Multidisciplinar 

Todas as crianças realizaram avaliação neurológica, psicológica, audiológica e 

fonoaudiológica de desempenho comunicativo, individualmente e pelos mesmos 

profissionais. As famílias foram, inicialmente, entrevistadas em anamnese, bem como 

receberam informações após as avaliações e o diagnóstico multidisciplinar.  

As crianças foram avaliadas e acompanhadas pelos profissionais envolvidos durante 

todo o período do estudo, no Setor de Neurologia Infantil da Disciplina de Neurologia; no 

Setor de Desenvolvimento Infantil, no Ambulatório de Audição Infantil e no Laboratório de 

Investigação Fonoaudiológica de Linguagem e Fala – Transtornos Globais do 

Desenvolvimento, sendo os três últimos do Departamento de Fonoaudiologia e todos os 

serviços pertencentes à UNIFESP.  

 

•  Avaliação Neurológica  

  A avaliação neurológica constou de avaliação clínica, segundo os critérios 

metodológicos descritos por Diament (1976) e Lefévre (1980), cujos procedimentos 

buscam identificar alterações no perímetro cefálico, da força, tônus, coordenação, postura, 

trofismo, equilíbrio, marcha, reflexos e automatismos. Além da detecção de prejuízos na 

sensibilidade especial e geral; presença de distúrbios comportamentais; antecedentes de 

aquisição e desenvolvimento motor, de fala e linguagem e antecedentes de crises epiléticas 

ou outros distúrbios neurológicos; e por fim, análise de exames complementares. 

            Uma das crianças apresentou atraso na aquisição motora, sem déficit motor focal. 

Este paciente apresentou macrocrania, mas a Ressonância Magnética do crânio não 

evidenciou alteração. 
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As demais crianças apresentavam exames neurológicos normais, exceto pela 

alteração comportamental. Os exames de neuroimagem, como a Tomografia 

Computadorizada do crânio e / ou Ressonância Magnética do crânio foram considerados 

normais.  

Foi prescrito tratamento medicamentoso apenas para uma das crianças, devido ao 

comportamento de hiperatividade.  

 

•       Avaliação Psicológica 

 Na avaliação psicológica foram utilizadas duas medidas: o quociente de inteligência 

geral, medido por meio da aplicação da Stanford-Binet Intelligence Scale, em sua quarta 

edição (Thorndike et al., 1986), e o quociente social obtido pela Vineland Adaptative 

Behavior Scales (Sparrow et al., 1984), que por meio de entrevista com os pais, mensura o 

funcionamento adaptativo da criança.  

 A Stanford-Binet Intelligence Scale foi selecionada, por contemplar ampla faixa 

etária, que abrange as idades de 2 aos 65 anos. Este instrumento é composto por quinze 

subtestes e mede a habilidade cognitiva geral e específica. Das onze crianças avaliadas, 

quatro, foram classificadas com Retardo Mental de grau leve, quatro com Retardo Mental 

moderado e três com Retardo Mental de grau inespecífico.  Considerou-se Retardo Mental 

de grau inespecífico, quando a criança demonstrou dificuldade acentuada na realização das 

testagens, o que não permitiu à psicóloga finalizar as provas e pontuar o desempenho, 

embora o comprometimento intelectual fosse evidente. 

 A Vineland Adaptative Behavior Scales foi utilizada por permitir a avaliação do 

funcionamento adaptativo de indivíduos, na faixa etária de 1 mês a 90 anos, com ou sem  

prejuízos no desenvolvimento, em situações diárias que são agrupadas em quatro áreas. Das 
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onze crianças, uma apresentou comprometimento leve, duas moderado, 4 severo e 3 

profundo. Apenas uma criança foi considerada como tendo funcionamento adaptativo 

dentro dos parâmetros de normalidade.        

  

•       Avaliação da Audição 

Os procedimentos utilizados para compor a avaliação audiológica foram a 

Audiometria Tonal Liminar, que estabelece o limiar de audiobilidade nas freqüências de 

250 Hz a 8000 Hz; Logoaudiometria, que é composta por limiar de recepção da fala e teste 

de reconhecimento de fala e Imitanciometria, que avalia as respostas do sistema auditivo no 

seguimento da orelha média, que ocorrem por estimulação acústica. 

 Nove casos mostraram limiares auditivos compatíveis com os padrões de 

normalidade. Destas, cinco crianças foram capazes de finalizar a avaliação do 

Processamento Auditivo Central, que objetiva testar o reconhecimento e interpretação dos 

sons verbais e não verbais pelo Sistema Nervoso, e cujos resultados indicaram falhas nos 

processos gnósicos auditivos de decodificação, codificação e organização. Nas outras 

quatro crianças os resultados da triagem do Processamento Auditivo Central também 

indicaram alteração nas habilidades auditivas correspondentes aos processos gnósicos 

auditivos de decodificação e organização.    

Em dois casos foi necessária a realização de avaliação auditiva comportamental, 

seguida de avaliação objetiva por meio da Audiometria de Tronco Encefálico, que testa as 

respostas eletrofisiológicas do sistema auditivo, e Emissões Otoacústicas, que avalia a 

função das células ciliadas externas da cóclea.  Os resultados obtidos evidenciaram 

ausência de perda auditiva periférica e presença de alteração do processamento auditivo 

central.  
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• Avaliação do Desempenho Comunicativo 

Para realização da avaliação do desempenho comunicativo, além da entrevista 

inicial com os pais ou responsáveis, foram aplicadas as partes do ASIEP-2 (Autism 

Screening Instrument for Educational Planning - 2) proposto por Krug et al. (1993), 

utilizadas com propósito diagnóstico. 

Esse instrumento foi selecionado dentre outros, devido à constatação de que foi 

validado em quase todos os estados norte-americanos.  

Foi projetado para auxiliar na identificação de indivíduos com Autismo Infantil e 

proporcionar informações precisas para construção de planejamentos terapêuticos. 

 

      - Autism Behavior Checklist - 

  A primeira parte é composta por uma listagem de comportamentos (57), 

denominada Autism Behavior Checklist (ABC), traduzida para Língua Portuguesa como 

Inventário do Comportamento Autista (ICA) por Marteleto (2003), e que permite a 

descrição detalhada das características comportamentais não adaptativas de cada indivíduo. 

Incorpora pontuações balanceadas (faixa de 1 a 4 pontos), que variam de acordo com a 

ocorrência de cada comportamento na patologia (Anexo  2). 

 Contempla diversas áreas do desenvolvimento: Sensorial (9), Relacional (12), Uso 

do Corpo e Objeto (12), Linguagem (13) e Pessoal-Social (11). 

 As características comportamentais que, com exatidão, descrevem a criança são 

marcadas com um círculo e na seqüência os pontos são somados. 

A partir da pontuação geral, um perfil comportamental é traçado, o que permite ao 

avaliador analisar a severidade da patologia de cada sujeito e o acompanhamento do 



métodos |  
 

 

69 

desenvolvimento do mesmo. Quanto maior for a pontuação, ou seja, a quantidade de 

comportamentos observados, maior também será o grau de severidade do quadro.      

Uma pontuação igual a 68 tem sido considerada de alta probabilidade para 

classificação do Autismo Infantil, visto que no estudo realizado por Krug et al (1993), 99% 

das crianças que atingiram pontuação igual ou acima de 68, tinham o diagnóstico prévio de 

Autismo Infantil. Entre 67 a 54 pontos, há moderada probabilidade de classificação; e entre 

53 a 47 pontos, a probabilidade de classificação é baixa e neste caso, os autores 

recomendam a utilização das outras partes do ASIEP-2 (Autism Screening Instrument for 

Educational Planning - 2) a fim de se observar com mais detalhamento os comportamentos 

não adaptativos dos sujeitos avaliados.  

 O Autism Behavior Cheklist (ABC/ICA) pode ser aplicado por diversos 

profissionais envolvidos com a criança, tais como fonoaudiólogos, psicólogos e respondido 

pelos pais, professores ou pelos próprios profissionais que assistem a criança. Neste estudo 

ele foi aplicado pela pesquisadora e respondido pelas mães sob forma de entrevista para 

minimizar os efeitos de escolaridade destas e com intuito de se medir a percepção das mães, 

frente às atipias comportamentais da criança, em sessão de 45 minutos.    

 Além deste questionário, o ASIEP-2 (Autism Screening Instrument for Educational 

Planning - 2) é composto ainda, por quatro subtestes, sendo que neste estudo traduzimos e 

utilizamos apenas dois deles: Sample of Vocal Behavior e Interaction Assessment, 

respectivamente, Avaliação do Comportamento Vocal e Avaliação da Interação. 

 

- Avaliação do Comportamento Vocal - 
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 A Avaliação do Comportamento Vocal (ACV/SVB) avalia a comunicação, tanto 

verbal, quanto pré-verbal.  

 Durante a sessão de avaliação fonoaudiológica, com a presença de adulto familiar e 

onde são oferecidos objetos de interesse da criança, brinquedos e/ou estimulação física (ex: 

cócegas), são registradas e posteriormente, transcritas 50 emissões espontâneas produzidas 

pela criança, durante um período de 45 minutos, em média.   

 As emissões são classificadas quanto à variedade (emissões espontâneas ou 

repetidas), função (comunicativa ou não comunicativa), articulação (inteligível ou 

ininteligível) e extensão (vocalização, balbucio ou palavras).  

A partir do estudo dessas emissões é possível traçar três parâmetros de análise: 

a) Extensão média: obtida a partir do balanceamento do número de balbucio e total 

de  palavras    produzidas pela criança. Quanto maior for o valor obtido, maior será a 

performance comunicativa.  

Para detalhamento das produções não verbais e verbais observadas na análise da 

extensão média pode-se avaliar ainda, a complexidade das vocalizações, balbucio e 

produção sílábica por meio do número de ocorrência das seguintes categorias, que são 

mutuamente excludentes e bastante significativas, especialmente na Língua Inglesa: sons 

isolados (emissão de vogais, gritos, choro); consoante-vogal (sílabas, sem constituição de 

palavras); combinação silábica (duplicação de sílabas, sem constituição de palavras); 

consoante-vogal-consoante (sílabas acrescidas de consoante no final); combinação multi-

silábica (palavras dissílabas, trissílabas, polissílabas). Pode-se também analisar as partes da 

fala, nos casos de crianças falantes, por meio do número de ocorrência das seguintes 

categorias: substantivo, verbo, preposição, descritor (artigos, adjetivos, advérbios) e 
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pronome. Quanto maior for o valor obtido, maior será a performance comunicativa da 

criança. 

b) Caracterização da fala: que mede a quantidade de emissões repetidas, não 

comunicativas, ininteligíveis e balbucio, que são critérios descritos por diversos estudos 

como típicos de crianças autistas.  

c) Faixa da linguagem: que mede a quantidade de fala espontânea, comunicativa e 

inteligível e pode ser comparada com padrão de normalidade. (Anexo 3)  

 

- Avaliação da Interação -  

 A Avaliação da Interação (AI/IA) contempla as respostas sociais frente ao adulto, 

eventos e objetos. Cada criança é observada por 12 minutos em três situações: modelo ativo 

(adulto incentiva a criança dando modelo de atividade); iniciativa passiva (adulto apenas 

responde aos comportamentos da criança e observa) e instrução direta (adulto comanda a 

atividade, fornecendo instruções objetivas). Cada situação tem duração média de 4 minutos 

e o desempenho da criança é classificado como:  

1) Interação: Criança inicia, responde ou mantém segmentos dialógicos; demonstra 

intenção comunicativa por meio de gestos, aproximação física ou fala. 

2) Independência: Criança explora os objetos, sozinha, sem compartilhar a atividade com 

o adulto ou ignora os comentários do adulto, permanecendo em sua exploração lúdica. 

3) Sem resposta: Criança produz estereotipias, tiques ou permanece parada.  

4) Negação: Criança grita, chora, agride ou recusa verbalmente um determinado objeto, 

ação ou situação.   
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O Score Social é obtido por meio da análise do número de comportamentos 

interativos e sem resposta (Anexo 4). Nesta escala, quanto menor for o valor obtido, maior 

será a performance social da criança. 

 

A utilização destes dois registros permitiu traçar o perfil individual de linguagem, 

em suas facetas, lingüística e social. 

Das onze crianças, três, foram consideradas não verbais, pois apenas emitiam 

vocalizações. Demonstravam dificuldade acentuada na interação social e prejuízo na 

compreensão verbal, pois não executaram a maioria das solicitações verbais da 

pesquisadora.   

Oito crianças foram classificadas como verbais, pois eram capazes de produzir 

palavras isoladas ou frases, em sua maioria, de forma descontextualizada e por imitação. 

Também apresentavam prejuízo na compreensão verbal, executando apenas ordens verbais 

simples, e necessitando, em alguns momentos de repetição e incentivo da pesquisadora. 

 

• Nível de Escolaridade 

Todas as crianças encontravam-se matriculadas, regularmente, em escolas públicas, 

6 em educação infantil e 5 em ensino fundamental. Sendo que deste último grupo, duas 

crianças freqüentavam classe especial. 

  

No quadro a seguir temos a distribuição das crianças da amostra, de acordo com os 

critérios: diagnóstico multidisciplinar, idade da criança, quociente de inteligência (QI), 

quociente social (QS) escolaridade, nível sócio-econômico e escolaridades, materna e 

paterna. 
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