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RESUMO 
 
 

AUTISMO INFANTIL: A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO PRECO CE 
 
Este trabalho tem por objetivo discutir e ressaltar a importância do tratamento precoce 
do autismo em crianças que foram diagnosticadas precocemente como casos de risco 
desta patologia. Este diagnóstico não deve ser feito para fins de “rotular” a criança, mas 
considerando a possibilidade de uma mudança de estrutura que ainda poderá acontecer, 
de acordo com o referencial psicanalítico. Trata-se de uma revisão bibliográfica de 
textos de Marie-Christine Laznik e outros psicanalistas. Os resultados deste estudo 
apontam que melhores resultados clínicos são alcançados quando o tratamento é 
iniciado antes dos três anos, idade na qual se pode fazer um diagnóstico definitivo. Há 
um consenso entre os profissionais que tratam da criança autista em considerar que 
quanto mais precoce iniciamos o atendimento, melhor a evolução do caso. A relevância 
do tema é o diagnóstico para fins da condução do tratamento psicanalítico. O Autismo 
foi conceituado pela primeira vez por Kanner, em 1943, especialista em psiquiatria 
pediátrica nos Estados Unidos, a partir da observação de um grupo de crianças com 
comportamento peculiar caracterizado por uma incapacidade inata de estabelecer 
contato afetivo e interpessoal, tendo considerado a síndrome autística como pertencente 
à categoria das psicoses. Laznik não concorda que autismo e psicose pertençam à 
mesma estrutura.  Atualmente, o autismo é classificado como um transtorno invasivo do 
desenvolvimento que envolve graves dificuldades nas habilidades sociais e 
comunicativas. O termo Autismo significa “ausente” ou “perdido”, caracterizando-se 
pelos déficits qualitativos na interação social e na comunicação, padrões de 
comportamento repetitivos e estereotipados e repertório restrito de interesses e 
atividades. Os sinais e sintomas característicos aparecem antes dos três anos de idade e, 
em cada 10.000 crianças, de 4 a 20 apresentam a síndrome. A intervenção precoce é o 
melhor procedimento para propiciar o desenvolvimento da criança.  Porém, é muito raro 
ocorrer o diagnóstico durante os anos pré-escolares. Isso se deve, em parte, à falta de 
conhecimento do desenvolvimento psíquico, físico-motor e afetivo-social da criança. 
Pais, professores e outros profissionais focam sua preocupação muito mais no atraso da 
fala do que nos aspectos sociais do comportamento da criança. Se, por um lado, há 
controvérsias sobre qual intervenção seria a mais apropriada, por outro lado, existe 
também um ponto de consenso na literatura que é a importância da identificação e 
intervenção precoce do autismo e seu relacionamento com o desenvolvimento 
subseqüente.  

Palavras-Chaves: Autismo, risco psíquico, circuito pulsional, multideterminação 
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AUTISMO INFANTIL: A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO PRECO CE 

 

INTRODUÇÃO 

 

Um dos maiores problemas enfrentados no tratamento do autismo diz respeito ao 

encaminhamento tardio do paciente, sendo que os sintomas já podem estar cristalizados, 

o que pode dificultar a intervenção do psicanalista. Na maioria dos casos, o tratamento é 

procurado pelos familiares quando a criança já está na faixa etária escolar, idade na qual 

o tratamento se torna mais difícil. Quando o tratamento é feito precocemente, antes dos 

três anos de idade, o circuito pulsional poderá se (r) estabelecer, no dizer de Laznik 

(2004, p. 30), pois este é o período sensível no qual a criança entra com mais 

naturalidade no campo dos significantes do Outro e deles se apropria. 

De acordo com Campanário (2008, p.18), a suposta incurabilidade do autismo 

pode estar ligada, em grande parte, aos encaminhamentos tardios para tratamento. No 

entanto, vale ressaltar que nos primeiros anos de vida os sinais indicativos de risco de 

autismo não são tão percebidos ou até o são, porém não são valorizados pelos pais, 

familiares e médicos. O que normalmente ocorre é que as pessoas só começam a se 

preocupar com a criança quando o atraso na fala já é persistente. Muitas vezes isto só 

vai ocorrer em torno dos três anos de vida. Desta forma, muito tempo se perde no 

sentido de uma intervenção precoce e de possibilidades de uma mudança no quadro que 

foi se constituindo. 

A idade no início do tratamento é um dos fatores determinantes para a sua 

melhor evolução. Não só a idade, mas também o tipo de tratamento e a freqüência dos 

atendimentos à criança e aos pais. Se antes do primeiro ano de vida, o tratamento é 

pautado por uma teoria que sustenta a suposição de sujeito, como é o caso da teoria 

psicanalítica, as possibilidades de intervenção e melhor evolução são maiores, de acordo 

com a experiência clínica de Laznik (2004, p. 30). 

O debate sobre a síndrome do autismo permanece polêmico em torno de sua 

definição, de suas causas e das diferentes teorias sobre possibilidades de tratamento. 

Uma das principais polêmicas é no que se refere à questão da etiologia: psicogênese ou 

organogênese? Muitos autores localizam a síndrome como tendo etiologia orgânica e 

outros enfatizam a psicogênese, porém, na atualidade, muitos defendem uma 

multideterminação orgânica, dinâmica e social.  



Laznik (2004, p.14) nos alerta para o risco de se posicionar em um destes pólos 

de maneira excludente e chama a atenção para o fato de que não se deve atribuir a 

apenas um fator como causa do autismo e sim que se deve considerar a 

multifatorialidade. Nas palavras da autora, (2004, p.210):   

[...] Assim, não nos interessa saber qual é a causa do autismo, mas saber que 
algo produz o rompimento de um certo tipo de relação pulsional (olhar/ser 
olhado, etc.), um tipo de jogo pulsional que tem como chave um certo momento 
de gozo materno que se traduz por um riso gostoso para o bebê, por exemplo. 
Pouco me importa quais sejam as causas, o que sei é que se essa pulsionalidade 
não se estabelecer, vai haver conseqüências. A minha questão é a de restabelecer 
a pulsionalidade. [...] O que nós sabemos é que é um defeito na estrutura, no 
sentido metapsicológico e psicanalítico, porque tudo o que é entendido por 
pulsão é do campo da psicanálise. [...] Em resumo, a estigmatização não leva a 
trabalho psicanalítico nenhum. 
 
Se há controvérsias acerca da etiologia da síndrome do autismo e sobre qual 

intervenção seria a mais apropriada, existe também um ponto de consenso na literatura 

que é a importância da identificação e intervenção precoce do autismo e seu 

relacionamento com o desenvolvimento subseqüente.  

Este artigo inicia-se pela colocação de algumas concepções sobre o autismo, 

seguido pela indicação de sinais clínicos, posteriormente uma discussão em torno de 

questões e proposições acerca do tratamento e, para finalizar, algumas considerações. 

 

ALGUMAS CONCEPÇÕES  

 

Atualmente, o autismo é classificado como um transtorno invasivo do 

desenvolvimento que envolve graves dificuldades nas habilidades sociais e 

comunicativas. O termo Autismo significa “ausente” ou “perdido”, caracterizando-se 

pelos déficits qualitativos na interação social e na comunicação, padrões de 

comportamento repetitivos e estereotipados e repertório restrito de interesses e 

atividades. Somando-se aos sintomas principais, crianças autistas frequentemente 

apresentam distúrbios comportamentais graves, como automutilação e agressividade em 

reposta às exigências do ambiente, além de sensibilidade exacerbada a estímulos 

sensoriais. 

A Síndrome do Autismo foi conceituada pela primeira vez por Leo Kanner, em 

1943,especialista em psiquiatria pediátrica nos Estados Unidos, a partir da observação 

de um grupo de crianças com comportamento peculiar caracterizado por uma 



incapacidade inata de estabelecer contato afetivo e interpessoal. Kanner considera a 

síndrome autística como pertencente à categoria das psicoses.  

Para Freud (1969, p.279), o termo autístico foi usado para descrever o 

ensimesmamento do bebê que, ao tomar o próprio corpo como objeto de satisfação 

prazerosa, poderá desprezar, excluir ou ignorar, por certo tempo, a realidade externa. 

No texto de Campanário (2008, p. 68) encontra-se uma citação do psicanalista 

Jerusalinsky, na qual o autor diferencia o autismo da psicose, afirmando que quando se 

trata de psicose há forclusão, enquanto que no autismo há exclusão, nas palavras do 

autor: 

A diferença entre forclusão e exclusão consiste em que, no caso da forclusão, se 
produz uma inscrição do sujeito numa posição tal que esta inscrição não pode ter 
consequência na função significante. No caso da exclusão, não há inscrição do 
sujeito; no lugar onde a inscrição deveria se encontrar, se encontra o real, ou 
seja, a ausência de inscrição. A diferença entre o autista e o psicótico exprime-
se, então,em que, se para o psicótico cada palavra carrega o seu próprio e 
definitivo sentido, para o autista cada palavra carrega o seu apagamento 
(Jerusalinsky, A., 1993 a, p. 62-73).  
 
Nesta mesma direção, Laznik (1997), pautada em sua experiência clínica, não 

concorda que autismo e psicose pertençam à mesma estrutura. Ela tem como hipótese 

que o autismo estaria atrelado a uma impossibilidade ou recusa do remate do terceiro 

tempo do percurso pulsional, tempo em que o Ich se faz objeto de um novo sujeito.  

De acordo com o ponto de vista psicanalítico, a manifestação da síndrome 

autística está relacionada à não instauração das estruturas psíquicas, trazendo como 

conseqüência déficits no desenvolvimento do bebê.  

Ao estabelecer a distinção entre psicose e autismo, Laznik(2004, p.201) enfatiza: 

A distinção entre psicose e autismo é muito importante. Se eu não tivesse tido a 
possibilidade de distinguir a psicose do autismo, seria incapaz de detectar os dois 
sinais preditivos de um perigo de evolução autística, que têm a ver com o que 
chamamos, na psicanálise lacaniana, de o fracasso da instauração da alienação 
do bebê na relação com o Outro. Desse ponto de vista, fala-se na necessidade da 
instauração da alienação como um momento positivo, sem o quê, nenhum sujeito 
advém à humanidade – a “falha” do autismo se dá neste registro da alienação. 
Essa alienação vem em parceria com o que Lacan chamou de separação, um 
tempo lógico de subjetivação que permite a uma criança não ser psicótica. 
Quando falo com os pediatras mostro a eles que nós, analistas, partimos de uma 
conceituação de sinais clínicos que nos permitem pensar que uma relação 
pulsional com o Outro fundador (que não é qualquer um) está se constituindo de 
tal maneira que o circuito pulsional no bebê vai ser completo, isso quer dizer que 
as bases para uma cognição serão estabelecidas [desde que não haja falhas na 
constituição deste circuito]. 

 



A definição de autismo de Laznik (2004, p.204) é a que tomaremos como 

referência para este artigo, ou seja: “o autismo é um defeito de estruturação primeira do 

aparelho psíquico por conta do fracasso do circuito pulsional, podendo levar à 

constituição de patologias diversas com déficits gravíssimos que fazem lembrar a 

oligofrenia”.   

 

SINAIS CLÍNICOS 

 

Laznik (2004, p.23-26) aponta dois sinais clínicos que podem ser percebidos 

ainda no primeiro ano de vida da criança. O não olhar entre a mãe e seu bebê seria o 

primeiro, sobretudo se a mãe não se apercebe deste fato. Este sinal permite pensar na 

hipótese de autismo, logo nos primeiros meses de vida. Quando este não olhar ocorre, o 

estádio do espelho poderá não se constituir ou se constituir mal. No entanto, autora 

alerta para o fato de que o bebê com risco de autismo é capaz de olhar para a mãe ou de 

quem cuida dele, quando se utiliza a linguagem “manhês”, que é uma forma particular 

com a qual a mãe fala ao seu bebê, com seus picos prosódicos acentuados e 

prolongamento das vogais.  

Contudo, para Laznik (2004, p.25), só este sinal não é suficiente para um 

diagnóstico precoce de autismo. A presença de um segundo sinal, que pode ser 

observado clinicamente desde os primeiros meses de vida do bebê, é que permitirá 

pensar em um prognóstico de evolução autística, bem como em indicação de 

intervenção. O segundo e mais importante sinal consistiria na não-instauração do 

circuito pulsional completo, quando o terceiro tempo do circuito pulsional não é 

alcançado.  

Laznik (2004, p. 27-28) baseia-se em Lacan que, partindo da concepção de 

Freud em sua teoria das pulsões, afirma que a satisfação pulsional é obtida no percurso 

do circuito pulsional que engloba três tempos. Desta forma, Laznik destaca que no 

primeiro tempo, chamado por Freud de ativo, o bebê se dirige para o objeto oral, seio ou 

mamadeira e o agarra; enquanto que o segundo tempo do circuito pulsional é o 

reflexivo, dos processos autoeróticos, no qual o bebê toma uma parte do corpo como 

objeto da pulsão, ou seja, o bebê chupa a própria mão ou o dedo; já o terceiro tempo é 

denominado passivo, no qual há o assujeitamento a um outro que se tornará o sujeito da 

pulsão do bebê, isto é, o bebê se faz de objeto da mãe, quando por exemplo, coloca seu 

dedo na boca da mãe que, brincando e sorrindo prazerosamente, finge comê-lo, 



ocorrendo assim a necessária alienação para surgir um novo sujeito. Isto ocorre no 

registro do fazer de conta que é essencial para a estruturação simbólica do aparelho 

psíquico. Laznik formula a hipótese de que é nesse assujeitamento que uma criança 

poderá ascender ao campo do Outro, onde ela poderá advir, estando assujeitada aos 

significantes deste Outro.  

A autora (2004, p.28) enfatiza que a passividade do bebê neste terceiro tempo do 

circuito pulsional é apenas aparente, pois, na realidade, é ativamente que o bebê vai se 

fazer comer por este outro sujeito, fazendo-se de objeto e, este assujeitamento, visa 

fisgar o gozo da mãe enquanto representante do grande Outro primordial, tesouro dos 

significantes. 

Nesta direção, Campanário (2009, p.70) acrescenta que o processo de 

funcionamento da fala não ocorre quando o terceiro tempo não é atingido, pois, o 

autoerotismo não contará com a marca do laço do Outro. É necessário para a 

constituição do terceiro tempo do circuito pulsional que a criança “se faça” sujeito de 

um outro. Conforme Campanário (2008, p.70): 

Acrescentamos que a criança se faça comer, se faça olhar, se faça escutar, se 
faça carregar pela mãe. Ao completar este terceiro tempo do circuito pulsional, 
aparece um novo sujeito. Podemos notar este sinal observando a mãe e o bebê 
durante o exame clínico. A criança se oferece, provoca seu agente maternante 
para ser beijada ou “comida de brincadeira”, estendendo os braços, pés ou 
barriga em direção da mãe, quando esta fala com ele, durante a alimentação ou 
os cuidados diários. 

 

Pode-se dizer que este terceiro tempo do circuito pulsional está ausente nas 

crianças autistas. Desta forma, identificar a presença deste terceiro tempo pulsional no 

bebê é fundamental para que se possa fazer um diagnóstico precoce, antes que se instale 

a síndrome autística.  

Laznik (2004, p. 30) destaca que, independentemente da causa da não 

instauração do terceiro tempo do circuito pulsional, ele poderá se (r) estabelecer, caso 

haja uma certa contribuição libidinal por parte do psicanalista que saiba trabalhar esta 

relação pais-bebê, e principalmente se for antes dos três anos de idade, que é o período 

sensível no qual a criança entra com mais naturalidade no campo dos significantes do 

Outro e deles se apropria. Assim, a introdução do terceiro tempo pode introduzir uma 

outra dinâmica entre o bebê e a mãe, possibilitando o estabelecimento do laço ente eles. 

Isto significa intervir na relação do Outro com a criança. 



O fracasso do circuito pulsional completo é um aspecto que favorece o 

diagnóstico diferencial entre psicose e autismo. Laznik (2004, p.31) afirma que o este 

terceiro tempo do circuito pulsional é vital e que ele encontra-se sempre presente em 

bebês que apresentarão mais tarde uma psicose, pois é com facilidade que este bebê se 

assujeita a uma mãe que não exita em gozar deste objeto que lhe é oferecido. Assim, a 

alienação real da criança ao Outro primordial se instala muito bem, porém a função 

separadora da metáfora paterna, responsável pela subjetivação, fracassa.  Por outro lado, 

no caso de risco de evolução autística, o que ocorre é o fracasso do terceiro tempo do 

circuito pulsional, ou seja, fracasso no tempo da própria alienação que é anterior e 

necessária para ocorrer o tempo da separação. 

 

TRATAMENTO 

 

Para Laznik (2004, p. 30), melhores resultados clínicos são alcançados quando o 

tratamento é iniciado antes dos três anos, idade na qual se pode fazer um diagnóstico 

definitivo. Há um consenso entre os profissionais que tratam da criança autista em 

considerar que quanto mais precoce iniciamos o atendimento da criança, melhor a 

evolução do caso.  

A condição fundamental para a detecção e tratamento precoce dos casos de risco 

de autismo, é supor a existência de um sujeito no bebê, para que ele possa advir como 

tal. O desenvolvimento psíquico do bebê ocorrerá a partir das experiências que ele vive 

e do laço que vai sendo constituído entre o bebê e a mãe. Se por um lado, os pais não 

supõem um sujeito capaz de responder, por outro lado, o psicanalista, por supor um 

sujeito capaz de realizações, possibilitará um reposicionamento destes pais em relação 

ao seu filho. 

O papel do psicanalista, de acordo com Laznik (2004, p. 21), é o de intervir para 

que se instaurem as estruturas que suportam o funcionamento do inconsciente, pois se 

esta intervenção não ocorrer precocemente, o sujeito poderá não advir. A autora 

considera que a síndrome autística é conseqüência de uma falha no estabelecimento do 

laço pais-criança. Então, há que se intervir nesse laço. 

É relevante destacar o papel da transferência no tratamento, pois, no dizer de 

Jerusalinsky (2002, p.134), como psicanalistas, somos convocados pela família a fazer 

parte integrante da constelação do Outro primordial do bebê, e, isto como efeito de uma 

transferência/resistência a ser trabalhada.   



Segundo Laznik (2004, p. 158), a tarefa do psicanalista é a de permitir que um 

Outro real consiga criar um laço com o bebê, para que mais tarde ele possa advir como 

sujeito. Isto significa intervir na relação do Outro com a criança, relação esta que 

encontra-se impossibilitada.  Devemos considerar que, no caso de criança com risco de 

evolução autística, trata-se de um problema na interação, ou seja, é na relação com o 

Outro que o sujeito se constitui, por isto o que deve estar no centro do tratamento é esta 

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

pois, os problemas estão ocorrendo possivelmente nesta relação. O trabalho do analista 

será o de estabelecer ou restabelecer uma interação. Para tal, é necessário que a mãe, o 

pai ou alguém da família possa funcionar como Outro, permitindo ao bebê entrar no 

circuito pulsional ou completá-lo. 

Nesta mesma direção, Bernardino (2006, p.26-32) destaca que a proposta da 

psicanálise é detectar precocemente os sinais preditivos do perigo de evolução autística, 

ou seja, desde os primeiros meses de vida, baseando-se na relação estabelecida entre o 

bebê e sua mãe. Através da psicanálise sabe-se que a condição fundamental de 

constituição do sujeito está atrelada à relação que o bebê estabelece com quem exerce a 

função materna. E, para que essa função possa se cumprir, é necessário que, na mãe, 

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

porque ela não era completa, algo faltava nela e que supostamente seria possível 

preencher pelo bebê.  

Laznik (2004, p.159) privilegia os dois sinais presentes no bebê com indícios de 

risco de evolução autística e que os médicos poderiam facilmente assinalar, ou seja, por 

um lado o não-olhar entre mãe e filho, principalmente se a mãe não percebe que o bebê 

não olha para ela e, por outro lado, o fracasso do terceiro tempo do circuito da pulsão 

oral. Além do mais, a autora enfatiza que existem modos de intervenções possíveis no 

procedimento das consultas com o médico como, por exemplo, a óptica parental que 

pode vir a ser modificada ou até mesmo instaurada, pelo olhar que o próprio médico tem 

sobre o bebê. Esta seria uma intervenção fundamental, pois, o não-olhar entre a mãe e o 

bebê constitui um dos principais sintomas que nos permitiriam formular uma hipótese 

de autismo. Assim, é a partir do olhar e da fala da mãe que vai surgir a subjetividade. 

Nesta sentido, Laznik (2004, p.47) diz que o trabalho do psicanalista seria bem 

facilitado pelos médicos que, ao detectar os sinais precoces de problemas graves com os 

bebês, poderiam encaminhá-los para as consultas psicológicas especializadas.   

 



ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Sendo o ser humano prematuro ao nascer, ele necessita de um outro que cuide 

dele, pois depende totalmente deste outro para sobreviver. Além disto, o bebê não tem 

os meios necessários à sua subjetivação. Esta subjetivação vai se constituir a partir da 

relação entre a mãe e o filho, da importância simbólica do filho para ela. Desta forma, 

para que o psiquismo do bebê se desenvolva, é necessário que, além de um organismo 

dotado de um aparelho biológico, haja pessoas que assegurem o cumprimento da função 

materna e da função paterna, no simbólico, ou seja, que ela seja introduzida na 

linguagem, a partir de seu desejo de filho. É somente no contato com o outro que o 

organismo vai gradativamente simbolizando.  

Assim, o bebê já existe, todos falam dele, já ocupa um lugar naquela família e, 

inclusive, é nomeado mesmo antes de nascer. E, logo nos primeiros meses de seu 

nascimento, ele já começa a reconhecer o seu nome, cuja significação ele desconhece, 

para ele é um enigma que ele terá que decifrar. Porém, o caminho para encontrar esta 

significação, ou seja, para saber o que ele é e o que deseja, o bebê terá que fazer uso do 

sentido que lhe é dado pelos seus agentes cuidadores, pois são estes que vão lhe dizendo 

o que ele sente e o que ele deseja. Daí a importância do outro na vida do bebê. Este 

outro é seu semelhante e ao mesmo tempo é o representante do campo simbólico. Lacan 

propõe nomear este outro com maiúscula, ou seja, Outro.  

Neste sentido, é preciso levar em conta que a estrutura familiar, por ser 

transmissora da língua, das leis, dos costumes, da cultura e de todo sistema simbólico, 

juntamente com o aparelho biológico é que irão possibilitar o surgimento do sujeito 

psíquico. Por isto, pode-se dizer que o sujeito psíquico é resultado da interação entre o 

aparelho biológico e as pessoas que exercem as funções materna e paterna. 

É nesta direção que destacamos a importância da clínica psicanalítica com 

crianças, pois tem como foco as relações do bebê com os pais, levando em consideração 

os sinais de sintonia, existentes ou não, entre a criança e a mãe. Para a psicanálise, a 

avaliação clínica da criança ultrapassa os aspectos físicos, abrangendo sobretudo os 

aspectos estruturais que organizam e dão sentido ao desenvolvimento do bebê. 

Sabe-se que na avaliação feita pelos médicos que acompanham o 

desenvolvimento das crianças o aspecto psíquico não é bem considerado, na maioria das 

vezes. Assim, é relevante ressaltar a importância do diálogo entre a área da saúde e a 

psicanálise, principalmente entre com os clínicos e pediatras, pois a psicanálise, através 



de investigação do funcionamento do psiquismo, possibilita detectar e intervir 

precocemente nos sinais preditivos que apontam para o risco do autismo.  

No entanto, o que se constata é o encaminhamento tardio para tratamento. O que 

normalmente ocorre é que os familiares procuram o psicanalista quando a criança já está 

na faixa etária escolar e o diagnóstico médico, muitas vezes, já está fechado em torno de 

uma patologia.  

Em nossa experiência, muitas vezes recebemos crianças na faixa etária de 4-8 

anos ou até mais, encaminhadas pelas escolas. Pelo relato dos pais, constata-se, 

frequentemente, que os sintomas vinham se instalando desde o primeiro ano de vida e, 

apesar de as crianças terem tido acompanhamento de médicos da rede privada ou da 

rede pública de saúde, elas não foram encaminhadas para tratamentos especializados.  

Desta forma, quando as crianças chegam para o tratamento com o psicanalista os 

problemas estão mais sedimentados, o que dificulta ou até mesmo impossibilita a 

intervenção, pois muito tempo foi perdido no sentido de uma intervenção precoce e de 

uma evolução favorável para a criança. Este tempo perdido terá conseqüências que 

poderão vir a ser irreparáveis. 

Sabe-se que não há sinal positivo próprio do autismo durante o primeiro ano de 

vida da criança, pois os sinais, como estereotipias e automutilações somente vão 

aparecer no segundo ano de vida, o que vem reafirmar a necessidade de se trabalhar 

com a criança a partir dos sinais discretos iniciais para evitar a instalação de uma futura 

evolução da patologia. 

Este encaminhamento tardio da criança para tratamento apontaria para uma 

carência de conhecimentos inerentes ao desenvolvimento psíquico do bebê por parte da 

família e dos profissionais da área da saúde, bem como para a carência de profissionais 

especializados em tratamento de crianças nos serviços públicos e privados? 
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