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Narațiunea care urmează face parte dintr-un scenariu de ficțiune, dar care aparține realității cotidiene din cabinetele 
noastre. Încercarea de a ne apropia de acest univers atât de puțin cunoscut și atât de puțin înțeles reprezintă o provo-
care pentru toți. Trebuie să le mulțumim copiilor cu autism pentru forma lor originală și minunată de a contempla lumea, 
lucru care îi face să fie persoane unice și valoroase.

Bună, suntem Carmen și Manuel, de 32 și respectiv 34 de ani; avem un fiu, David de 22 de luni. Sarcina și nașterea 
au decurs normal. Când s-a născut David am fost la pediatru imediat, în prima săptămână de viață. Am respectat toate 
recomandările care ne-au fost făcute la dispensar. În primul an totul a mers bine, deși creșterea lui David a presupus 
multe eforturi din partea noastră pentru simplul fapt că eram novici. La controlul de 18 luni pediatrul ne-a pus multe 
întrebări despre dezvoltarea lui David. Îmi aduc aminte că la un moment dat a scos până și niște jucării, mingi, păpuși… 
și i le-a dat lui David să se joace. David era un pic obosit în acea zi, nici nu s-a uitat la ele și a plâns mult. Pediatrului 
i s-a părut șocant că David nu s-a jucat cu mingea, nici cu păpușile și nici nu a arătat cu degetul. De asemenea, ne-a 
întrebat de câteva ori dacă se uită la noi și dacă arată obiectele cu degetul. Adevărul este că în primul an nu am avut nici 
o îngrijorare în ceea ce îl privește pe David în afara mâncatului și a dormitului rău, dar acum suntem puțin dezorientați. 
Pediatrul ne-a făcut o altă programare peste o lună și ne-a spus ca va repeta testele. De asemenea că dacă lucrurile 
continuă la fel copilul va trebui examinat complet de către un neuropediatru și îi va face trimitere la o unitate de Asistență 
Precoce. Acum toate acestea au devenit dubii și temeri pentru noi și nu știm ce să credem.

Poate avea David o problemă de autism?
R: Datele pe care le aduce această descriere impun o evaluare completă în mod obligatoriu. În primul rând este nec-
esar să se evalueze antecedentele familiare, deși din câte se înțelege nn pare să existe nimeni în familie care să aibă 
o problemă de autism sau alte tulburări asociate. Știm că tulburările de tip autist au o componentă ereditară, cu un risc 
de apariție la viitorii copii de până la 5%. Pe de altă parte, există anumite detalii despre dezvoltarea lui David care ar 
putea necesita o evaluare specializată, cum ar fi faptul de a nu arăta cu degetul, de a nu se juca cu mingea, nici cu alte 
jocuri, și mai ales de a nu îi privi în ochi pe părinți. Dintre toate acestea, cel mai important este faptul de a nu îi căuta cu 
privirea pe părinți când se află într-un mediu necunoscut; aceasta este ceea ce psihologii cunosc sub numele de atenție 
împărtășită.

Ce tip de teste trebuie să i se administreze lui David?
R: În principiu trebuie să se stabilească ce fel de conduite suspecte ale tulburării autiste prezintă David. Pentru aceasta, 
într-o primă evaluare pediatrul trebuie să completeze un chestionar bazic cum este M-CHAT (a se vedea tabelul 1). 
Există diverse chestionare de acest tip, dar cel mai folosit este M-CHAT. Este foarte simplu; este vorba despre un ches-
tionar de 23 de întrebări. Trebuie să răspundeți cu da sau nu la fiecare întrebare care vi se pune. Sigur că după aceea 
trebuie revizuit împreună cu pediatrul pentru a nuanța, clarifica termeni și afla dacă într-adevăr răspunsurile pe care 
le-ați dat sunt cele pe care le-ți pus sau nu. O altă modalitate de evaluare inițială este folosirea semnelor de alarmă care 
sunt prezentate în tabelul 2. În ambele cazuri îi va reveni pediatrului sarcina de a vă spune care este rezultatul testului.

Dacă această primă evaluare are un rezultat anormal, ce trebuie făcut după aceea?
R: În acest caz, probabilitatea ca copilul să prezinte o tulburare de tip autist este aproximativ de 30% dacă nu există alte 
date anormale, dar poate ajunge la 70% dacă există vreo suspiciune de anomalie de comportament din partea voastră 
sau dacă ar exista antecedente familiare. Cel mai corect ar fi în acest caz să se înceapă un studiu din timp, care s-ar re-
aliza cu unitatea de Asistență Precoce. De asemenea o posibilitate ar putea fi aceea de a nu se ajunge la un diagnostic 
de tulburare de tip autist, dar ca băiatul să prezinte o tulburare nespecifică de dezvoltare sau o tulburare de limbaj. În 
orice caz, trimiterea copilului la un Serviciu de Asistență Precoce ar fi de asemenea adecvat și folositor.

Acest lucru înseamnă teste în spital?
R: Da, dar se vor realiza în policlinica spitalului, deoarece nu va fi nevoie de internare, constau doar în a-i evalua metab-
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olismul și în anumite teste genetice. Poate, de asemenea să fie nevoie de vreo probă imagistică, cum ar fi o rezonanță 
magnetică cerebrală. Deși este puțin probabil ca aceste teste să aibă un rezultat anormal, trebuie făcute în orice caz; 
există cazuri de copii care asociază și alte tulburări, iar la aceștia este mai probabil să găsim ceva anormal în aceste 
studii. În cazul lui David, pare destul de improbabil să aibă și alte tulburări asociate.

Și ceea ce se realizează în Unitatea de Asistență Precoce, ce este?
R: Este vorba de o serie de tehnici realizate de o echipă de psihologi, logopezi și fizioterapeuți, destinate ameliorării 
sau stimulării acelor arii ale dezvoltării care ar fi găsite cu un anumit retard sau care nu s-ar dezvolta în mod adecvat.

Ce este de fapt autismul?
R: Este o tulburare de dezvoltare care se definește prin trei caracteristici esențiale cum ar fi: tulburare de comunicare, 
atât verbală cât și non verbală, tulburare a conduitei de reciprocitate socială și a capacității simbolice a conduitei. Cu alte 
cuvinte, este o alterare a comunicării, expresiei prin gesturi și jocului simbolic. De asemenea sunt frecvente conduitele 
puțin flexibile sau reiterative.

Va avea un retard mental?
R: Conceptul de retard mental nu se poate aplica tulburărilor de tip autist. La persoanele cu autism și cu tulburări leg-
ate de el comunicarea este săracă și diferită. În multe cazuri, de asemenea, interesele lor sunt diferite. Toate acestea 
fac ca procesul de dezvoltare și învățare să fie total diferit. Există și cazuri de capacități ieșite din comun; toate însă au 
afectată mai mult sau mai puțin capacitatea de relaționare socială. Una dintre chestiunile cele mai importante care vor 
influența viitorul copilului este capacitatea acestuia de a dezvolta sau nu o formă utilă de comunicare. Este important 
să descoperim ce mediu preferă copilul pentru a comunica; în mod frecvent o pot face prin intermediul desenelor și al 
pictogramelor. Odată stabilită modalitatea de comunicare, putem orienta mai bine procesul educativ.

Se vindecă autismul?
R: Dacă David ar avea până la urmă o tulburare de tip autist, aceasta nu are o tratament precum apendicita, nu. Va 
trebui să acceptați că băiatul are anumite arii cu capacități normale sau chiar superioare, iar altele sunt deficitare și va 
trebui să stimulăm acele arii în care am putea obține beneficii. Tratamentul este fundamental educativ constând în a-l 
învăța pe copil acele lucruri bazice pe care nu le poate învăța. Este posibil să realizăm o comunicare cu el mai ales 
vizuală, prin intermediul desenelor sau a pictogramelor, așa cum s-a comentat mai înainte. În multe cazuri, prin inter-
mediul acestor pictograme se obține o comunicare mai acceptabilă. Totuși, autismul este o situație care poate face ca 
o persoană să fie dependentă pentru toată viața.

Ce ne puteți spune despre tratamentele farmacologice?
R: Anumite tratamente pot fi utilizate pentru a ameliora conduitele agresive sau maniile, atunci când acestea există. 
Medicii tind să utilizeze antipsihotice atipice, care trebuie prescrise întotdeauna de către medicii specialiști. Conducerea 
tratamentului acestor copii în timpul procedurilor medicale realizate este diferit de al altor copii, deoarece mulți dintre ei 
au un prag al durerii mai scăzut; acest lucru trebuie luat în considerare de către stomatologi, chirurgi, etc. De aseme-
nea, comportamentul lor în anumite ocazii, cum ar fi în sala de așteptare, le poate provoca anxietate și iritabilitate, iar 
echipele medicale trebuie să se adapteze la aceste persoane.

Ce ne puteți spune despre tratamentele noi?
R: Întotdeauna există multe știri despre succese fabuloase de tratamente alternative sau heterodoxe pentru vindecarea 
autismului, cum ar fi dietele fără gluten, fără cazeină, sau alte tipuri de tratamente care nu au efecte demonstrate și care 
pot provoca probleme. Întotdeauna este necesar să se găsească un medic competent, care poate să informeze bine 
și să protejeze împotriva acestor tratamente miraculoase, dar nedemonstrate. Uneori părinții aveți nevoie de o a doua 
opinie medicală. Cel mai bine în aceste cazuri este să discutați despre aceasta cu medicul care vă tratează copilul, 
pentru că acesta ar putea să vă ofere informații orientative despre centrele care sunt cele mai potrivite și despre cele 
care nu ar fi atât de recomandabile.

Iar noi părinții, ce am putea face?
R: Asumarea unei discapacități a unui copil nu este un lucru ușor, uneori durează toată viața. Dacă la final copilul tău 
este diagnosticat de o tulburare autistă veți descoperi încetul cu încetul că copilul vostru are de asemenea capacități 
surprinzătoare și minunate, fără dubii diferite de a tuturor celorlalți, care îl fac o persoană unică și valoroasă. Sigur că 
este dur să asumi dependența copilului tău. Este important să încercați să duceți o viață normală de cuplu, de familie, 
de prieteni, pentru că până la urmă aceasta îl va face fericit pe copilul vostru. Dacă la final diagnosticul este de tulburare 
autistă vă recomandăm să luați contactul cu cea mai apropiată asociație, care vă va ajuta în mod sigur mai bine decât 
oricine, să înțelegeți și să vă descurcați cu problemele cotidiene și mai ales, să nu vă simțiți persoane ciudate.

Putem avea alți copii cu aceeași problemă?
R: Autismul are un risc mic, dar nu de neluat în seamă de recurență la alți copii, de aproximativ 4-5%. Numai voi puteți 
decide.
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Este foarte frecvent?
R: În general, între toate formele sale, care sunt foarte variate, în ziua de azi se consideră că până la 1% din populație 
are câte o problemă legată de autism. De aceea, este o problemă din ce în ce mai frecventă și mai vizibilă.

Există și alte forme?
R: Da; în afara formei clasice există și alte forme clinice, să le spunem minore, de persoane care achiziționează limbajul 
și nu au retard mental. Pot fi chiar superdotați în anumite domenii, deși întotdeauna vor fi ciudați sau diferiți în ceea ce 
privește relațiile sociale; sunt tablouri clinice numite autism fără deficit cognitiv sau de asemenea, așa numitul sindrom 
Asperger. Tulburările specifice de limbaj sunt de asemenea tablouri clinice legate într-un mod sau altul de tulburări au-
tiste. Există de asemenea tulburări nespecifice de dezvoltare care nu aparțin conceptului de autism, dar care au anumite 
aspecte comune cu acesta. Prin urmare, fiecare copil va avea nevoie de un program personalizat de tratament global.

INSTRUMENT DE EVALUARE M-CHAT (FORMATUL PENTRU PĂRINȚI) ȘI COMPENDIU DE SEMNE DE ALARMĂ 
DE TULBURĂRI CU SPECTRU AUTIST LA ADRESA:

http://www.aepap.org/previnfad/autismo.htm

Adrese de interes:

http://www.youtube.com/watch?v=aviGMwGRsr0

http://www.metacafe.com/watch/2652814/mon_petit_frere_de_la_lune/..

http://www.guiasalud.es/egpc/autismo/resumida/apartado06/aspectos01.html

http://www.autismspeaks.org/

http://www.autismo.org.es/AE/default.htm


