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Autismo:
a jornada até um 
diagnóstico
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Com o nascimento de uma criança, também nascem pais. Essa é uma jornada sem 
volta, um caminho longo que se trilha dando um passo de cada vez. O primeiro choro, o 
primeiro banho, o primeiro sorriso, a primeira palavra, o primeiro passo. O primeiro dia 
de aula, os primeiros amigos, o primeiro relacionamento amoroso. A primeira espinha, 
a primeira crise da adolescência, a primeira decepção. A primeira viagem sozinho, o 
primeiro emprego, a primeira vez que sai de casa. O diploma da faculdade, o casamento, 
os filhos, os netos.

Para muitas famílias, essa jornada de descoberta é impactada pelo diagnóstico do 
autismo. E se por um lado existe a sensação de alívio em encontrar respostas, por outro 
vem a surpresa, a frustração e a incerteza. Muitos chegam a esse estágio esgotados 
emocionalmente, depois de passar por diversos médicos e ouvirem opiniões conflitantes 
antes de terem o diagnóstico. Afinal, por que é tão difícil diagnosticar o autismo?

Para marcar o Dia Mundial do Autismo, celebrado em 02 de abril, a Tismoo oferece aos 
pais, crianças e pessoas autistas este presente: um ebook com os melhores conteúdos 
já produzidos e publicados por nossa equipe. Mais do que distribuir conhecimento, o 
objetivo desta obra é levar informações úteis a todos que estão nessa jornada em busca 
de respostas e tratamentos. Queremos incentivar essas pessoas a seguirem acreditando 
no melhor, com otimismo e amor, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nas horas 
de maior cansaço.

Boa leitura!

Apresentação
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Sobre a

Cada vez mais pesquisas científicas consolidam a noção de que o fator genético é o 
principal elemento no desenvolvimento do autismo. Essa conclusão reafirma como a 
genética pode ser uma aliada não apenas no diagnóstico, mas também na forma como 
os tratamentos são aplicados, fazendo dos painéis genéticos documentos 
extremamente valiosos sobre a nossa saúde.

A TISMOO é o primeiro laboratório no mundo exclusivamente dedicado a análises 
genéticas com foco em perspectivas terapêuticas personalizadas para o Transtorno do 
Espectro do Autismo e outros transtornos neurológicos de origem genética, tais como 
Síndrome de Rett, Síndrome de Timothy, Síndrome do X Frágil, Síndrome de 
Angelman, Síndrome de Phelan-McDermid, entre outros.

Fundada em 2015, o objetivo da TISMOO é  usar o processo de modelagem de doenças 
para recriar em laboratório as etapas do desenvolvimento neural até chegar em 
minicérebros a partir de células do próprio paciente  contendo assim seu material 
genético A partir daí, usando tecnologias modernas, a TISMOO investigará como uma 
mutação do indivíduo pode participar dos mecanismos biológicos envolvidos no TEA e 
consequentemente em seu quadro clínico buscando novas perspectivas terapêuticas.
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A TISMOO oferece a possibilidade de uma medicina cada vez mais personalizada, 
alimentando as pesquisas e buscando novas perspectivas terapêuticas. Para isso, 
estamos combinando tecnologias associadas ao genoma humano e às células-tronco. 
Essa ação está mudando os sistemas de saúde ao redor do mundo, e a TISMOO se 
propõe a contribuir com esse novo cenário por meio da medicina personalizada. Veja 
aqui o que fazemos e como fazemos.

No futuro, as pessoas não vão mais esperar ficarem doentes para se tratarem. Com o 
genoma mapeado será possível antecipar, prevenir e regular alterações antes que elas 
se manifestem clinicamente. Atualmente, os cientistas conseguiram catalogar cerca 
de 20 mil genes - o que corresponde a menos de 1% da carga genética humana. Ou 
seja, o caminho ainda é longo, mas já avançamos muito.

www.tismoo.com.br
info@tismoo.com.br

https://www.facebook.com/tismoo/videos/vb.926262444125677/993809237370997/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tismoo/videos/vb.926262444125677/993809237370997/?type=3&theater
http://www.tismoo.com.br/
mailto:info%40tismoo.com.br?subject=
https://www.facebook.com/tismoo/
https://twitter.com/_tismoo
https://www.instagram.com/_tismoo/
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Com o nascimento de uma criança, também nascem pais. Para muitas famílias, essa 
jornada de descoberta é impactada pelo diagnóstico do autismo. Ao mesmo tempo em 
que há a sensação de alívio por finalmente se ter uma resposta para o comportamento 
da criança, o que possibilita traçar o plano de tratamento, é natural que os pais passem 
por momentos de tristeza e frustração. Muitos chegam a esse estágio esgotados 
emocionalmente, depois de passar por diversos médicos e ouvirem opiniões conflitantes 
antes de terem o diagnóstico. Por que é difícil diagnosticar o autismo?

Neurologista, psiquiatra, psicólogo, pediatra, clínico geral.

A lista de especialidades visitadas pela família é extensa. Alguns médicos podem falar em 
“retardo mental”, outros reduzir o quadro descrito pelos pais como “manha”, uma fase 
pela qual a criança está passando. Por se manifestar de formas diferentes, identificar o 
transtorno pode ser um desafio.

As causas ainda intrigam os cientistas, mas sabe-se que a genética tem um papel 
importante. É um universo singular e consideravelmente desconhecido, onde uma 
criança autista pode desenvolver habilidades geniais, enquanto outra não aprende a falar, 
por exemplo.

Autismo: a jornada até 
um diagnóstico preciso1
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Essa diversidade significa que há um conjunto de autismos, com 
vários sintomas e implicações diferentes.

Dentro dessa variabilidade, pode-se agrupar três indicadores comuns: 
dificuldade na comunicação, prejuízo na interação social e 
comportamentos repetitivos e peculiares.

É importante que o profissional converse com os pais para conhecer 
marcos do desenvolvimento do paciente. Outro ponto fundamental é 
observar a criança em diversos cenários — sozinha, com os pais, com 
desconhecidos, no consultório e na escola, por exemplo. O ideal é que a 
família seja acompanhada por uma equipe multiprofissional.

Hoje, soluções como o mapeamento genético permitem  a identificação de 
alterações particulares e são ferramentas importantes para auxílio do 
diagnóstico. O grande benefício é a possibilidade de encontrar uma 
variante genética que possa ser alvo para um tratamento individualizado. 
A Tismoo oferece esse tipo de acompanhamento e quer fazer a diferença 
no entendimento genético do autismo. Vamos fazer juntos?
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Por mais que a gente conheça as características e desafios 
do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), só quem tem a 
condição pode enxergar o mundo através do espectro. Mas não 
ser ou não conviver com um autista não significa que a gente não 
possa exercitar a empatia.

Para ajudar os neurotípicos a entenderem seu universo, várias 
pessoas com autismo (a maioria com Síndrome de Asperger) 
usaram a rede social Reddit para contar como é ser autista. 
Selecionamos cinco respostas que mostram de uma forma 
bem didática o olhar de um autista sobre a vida e o convívio em 
sociedade.

Como é ter autismo?2

https://www.reddit.com/
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“Imagine estar em um país onde ninguém fala sua língua. Você tem um dicionário de 
tradução, então você está falando as palavras, mas a sintaxe está errada, sem falar 
no sotaque e na pronúncia. Você acha que está se comunicando bem, mas você está 
deixando as pessoas confusas.”

- Usuário mrhelmand

“Toda interação é como uma prova oral surpresa, e cada momento que eu passo na 
presença de outras pessoas estou me preparando para essa prova.”

- Usuário Gayore819
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“Eu amo pessoas, mas elas têm que abrir exceções. Ser meu amigo significa ter que 
cuidar de mim, entender que eu não posso te encontrar no shopping, você tem que vir à 
minha casa e me levar. Ser meu amigo significa aceitar que não vou saber quando causei 
dano emocional ao ser franco quando você queria uma mentira ao perguntar se essa cor 
fica bem pra você.” 

- Usuária UnusualSoup

“Fui diagnosticado com Asperger aos 11 anos de idade. Me sinto como parte de uma peça 
onde todo mundo tem o roteiro, exceto eu.”

- Usuário Baconlightning

“Existe um equívoco de que as pessoas no espectro não têm empatia. Isso simplesmente 
não é verdade. Muitas vezes temos dificuldade em "ler" as pessoas, mas certamente não 
nos falta empatia humana.”

- Usuário Frysaggregat
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O sequenciamento genético é o caminho que a Tismoo 
escolheu para buscar as respostas para o Transtorno do 
Espectro do Autismo (TEA), e os minicérebros são uma parte 
muito importante de todo esse processo. Para falar deles e 
de sua contribuição na compreensão do autismo e de outros 
transtornos neurológicos, o professor e biólogo Dr. Alysson 
Muotri, membro da equipe técnica da Tismoo, escreveu um 
texto para o site estrangeiro Spectrum News. Traduzimos e 
compilamos a seguir alguns trechos para você. Confira:

A contribuição dos minicérebros 
para entender o autismo3

https://medium.com/tismoo-biotecnologia/mapeamento-gen%C3%A9tico-ajuda-a-descobrir-novos-genes-relacionados-ao-autismo-c5a327b0ddba
http://www.tismoo.com.br/servicos/#tismo-me
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Com ajustes, cérebros em uma placa 
de laboratório podem render pistas 
claras para o autismo

“A melhor maneira de entender algo complexo é, talvez, reconstruí-lo. Quando 
criança, era exatamente o que eu fazia com tantos brinquedos de robôs à trens. A peça 
reconstruída nem sempre funcionava, mas o exercício me ensinou como as unidades 
funcionais, quando remendadas, poderiam funcionar como uma máquina sofisticada.

Como neurocientista, continuo a aplicar essa lição para compreender o cérebro 
humano. Este que é, talvez, o sistema mais complexo do universo, pode orquestrar 
comportamentos sofisticados e pensamentos, como linguagem, uso de ferramentas, 
autoconsciência, pensamento simbólico, consciência e aprendizado cultural. De 
intrincadas redes no cérebro surgem extraordinárias obras de arte tecnológicas e 
artísticas. Mas a sofisticação tem um preço elevado. Alterações sutis no desenvolvimento 
precoce podem levar a condições como autismo e/ou esquizofrenia.

Para encontrar pistas sobre essas alterações, eu e minha equipe de pesquisadores 
adaptamos minha antiga abordagem aos brinquedos: estamos trabalhando para 
aperfeiçoar o complexo modelo do cérebro in vitro, isto é, estamos colocando-o dentro de 
uma placa de laboratório.
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Usando esses chamados "organoides cerebrais", ou "minicérebros", 
temos mostrado que os neurônios derivados de indivíduos com autismo 
são diferentes daqueles derivados de pessoas neurotípicas. Também 
testamos como fatores ambientais como o Zika vírus podem causar 
microcefalia e outros defeitos congênitos. Outros grupos de pesquisa 
estão usando minicérebros para investigar os mecanismos moleculares 
e celulares da doença visando encontrar biomarcadores em potencial e 
também testar fármacos que possam auxiliar no tratamento.

Os cientistas consideram que minicérebros em placas de laboratório 
são modelos experimentais de cérebros humanos que melhor 
traduzem a realidade desses indivíduos. Eu também acredito nesse 
potencial dos minicérebros, embora certas características críticas 
do cérebro humano nestes organoides ainda não foram plenamente 
alcançadas. Até que o façamos, não podemos explorar completamente 
as possibilidades dessa abordagem.
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Construir um cérebro

Os esforços anteriores para reconstruir o cérebro humano a partir do zero envolveram 
células-tronco de embriões iniciais. As células-tronco embrionárias são responsáveis   
por gerar todos os tecidos do corpo. No laboratório, podemos expandir essas células 
chamadas células-tronco pluripotentes e dar-lhes "instruções", sob a forma de receitas 
com nutrientes específicos e fatores de crescimento, para se tornarem células neuronais.

Os cientistas também podem gerar células-tronco pluripotentes induzidas de pessoas 
utilizando sangue, pele ou polpa dentária, que são fáceis de se obter. As células células-
tronco pluripotentes induzidas possuem toda a informação genética do doador.

Quando podem  flutuar livremente em uma solução, essas células vão se organizar 
em esferas que se assemelham ao cérebro de fetos humanos entre 8 e 10 semanas 
de gestação. Dependendo da fórmula, estas células podem formar diferentes regiões 
cerebrais. Meu laboratório tem se concentrado no córtex pré-frontal, uma região 
implicada nos aspectos antissociais do autismo.

No entanto, este modelo organoide do cérebro humano tem algumas limitações críticas.
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Em primeiro lugar, é improvável que estejamos cultivando essas células nas condições 
ideais de cultivo, porque não sabemos realmente o que está no meio dos fatores nos 
quais o cérebro humano cresce. A maioria dos protocolos baseia-se na literatura sobre o 
cérebro de roedores, e, portanto, vários fatores provavelmente estão ausentes ou super-
representados.

Para induzir uma maturação adequada, levando a estruturas cerebrais mais organizadas, 
provavelmente precisaremos otimizar nossos protocolos de cultivo. Ao fazer isso, é 
possível que possamos usar organoides cerebrais para modelar até mesmo distúrbios de 
início tardio, como as doenças 
de Alzheimer ou Parkinson.

[...]

Minicérebros podem render 
uma multidão de descobertas 
e podem até trazer uma forma 
de medicina personalizada. 
Num futuro próximo, os 
médicos poderão testar vários 
medicamentos bem como suas 
doses no minicérebro de uma 
pessoa antes de prescrever 
uma receita.”
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Na rotina de terapias do seu filho, quais são os lugares onde ele frequentemente é 
atendido? Consultórios e clínicas de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional 
talvez sejam os mais comuns. Mas nos Estados Unidos um outro espaço vem sendo 
testado para oferecer tratamentos do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA): as 
escolas.

Pesquisadores da Universidade da Califórnia (EUA) iniciaram em 2014 um experimento 
para avaliar como o tratamento experimental JASPER funcionaria em salas de aula, 
ministrado por assistentes de ensino treinados e supervisionados por terapeutas 
profissionais. Após dois anos de testes, os resultados foram publicados no Journal of 
Child Psychology and Psychiatry.

JASPER é uma intervenção baseada em uma rotina de jogos em grupo que encoraja 
a criança com autismo a perceber seus colegas e participar de uma atividade 

Tratamentos experimentais 
para o autismo apresentam 
bons resultados em testes

4

http://Journal of Child Psychology and Psychiatry
http://Journal of Child Psychology and Psychiatry
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compartilhada.  O objetivo desse tratamento é melhorar as habilidades sociais e de 
comunicação dessas crianças, principalmente as não verbais ou pouco verbais já que 
estimula a atenção conjunta e habilidades ligadas ao desenvolvimento da fala. O método 
foi pensado para ser aplicado com facilidade por terapeutas e educadores treinados, 
tornando os tratamentos para o TEA mais acessíveis principalmente para as famílias 
de baixa renda. A técnica já havia demonstrado bons resultados quando testada por 
especialistas em laboratórios altamente estruturados. Mas os pesquisadores queriam 
testá-la em ambientes “reais”, com recursos limitados, num esforço de adequar os 
tratamentos do TEA à realidade dos diferentes públicos que poderiam implementá-los e 
das pessoas que mais necessitam das terapias.

O cenário escolhido para testar o método JASPER foi uma escola católica no Bronx, 
um dos distritos mais populosos de Nova Iorque (EUA). Vinte crianças com autismo 
foram divididas em grupos de dez e separadas em duas salas de aula, onde foram 
acompanhadas por assistentes de ensino durante duas horas. Esses assistentes foram 
treinados ao longo de quatro meses pela equipe da Universidade e começaram a aplicar 
o método JASPER diariamente, por 30 minutos, em sessões individuais. Após dois anos 
de implantação desse modelo de terapia, os pesquisadores da Universidade da Califórnia 
consideraram os resultados promissores, semelhantes àqueles obtidos na aplicação do 
método JASPER em laboratório.
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Um aspecto muito importante desse experimento foi a escolha de crianças que 
representam minorias e raramente são incluídas nos estudos científicos sobre o autismo. 
No caso específico da escola no Bronx, a maioria das crianças autistas eram afro-
americanas ou hispânicas, e de famílias de baixa renda. Para os pesquisadores esse 
era um ponto muito importante do estudo, já que as pessoas mais pobres normalmente 
têm um acesso bastante limitado aos tratamentos, seja por falta de dinheiro ou 
de oportunidade. Foi dessa dificuldade que surgiu o desejo dos pesquisadores de 
desenvolver um método que possa ser aplicado por professores, em escolas, tornando os 
tratamentos mais acessíveis para as crianças que mais precisam.

18
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A relação das disfunções 
sensoriais com o autismo5

A grande maioria das pessoas no Transtorno do Espectro do 
Autismo (TEA) apresenta disfunções sensoriais. Para te ajudar a 
entender esse assunto, nossa equipe técnica buscou os estudos 
mais recentes para trazer até você dados clínicos e informações 
sobre a necessidade de terapias adequadas, os mecanismos e 
relações entre o autismo e as disfunções sensoriais.

A incidência das disfunções sensoriais em autistas varia entre 
45% a 96%1. Tais disfunções são clinicamente únicas, assim 
como são os casos das pessoas no TEA. Aliado à variedade de 
casos e à complexidade que cada um apresenta no espectro, 
esse cenário torna o diagnóstico um grande desafio. Além disso, 
ainda são poucos os profissionais de saúde que conhecem e 
consideram a importância e o impacto dos problemas sensoriais 
no desenvolvimento e na educação de crianças. 

1 Ben-Sasson et al., 2009
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De acordo com alguns estudos, entre 56% a 80% das pessoas no TEA apresentem sinais 
de hipersensibilidade sensorial (HS), também chamada de defensividade sensorial2. 
Diferente das pessoas típicas, pessoas com defensividade sensorial experimentam os 
estímulos sensoriais de formas negativas e distintas entre si. Uma sensação considerada 
normal e tolerável para uma pessoa neurotípica pode ser considerada como estímulo 
aversivo para um autista, a ponto de gerar angústias e sofrimentos incapacitantes.

Estudos sugerem que parte significativa das manifestações clínicas do TEA têm 
relação direta ou indireta com disfunções sensoriais, principalmente nos casos de HS, 
tornando-a parte significativa de disfunções de comunicação e socialização no TEA. 
Crianças com disfunções sensoriais táteis na boca ou gustativas, por exemplo, podem 
apresentar atraso de fala e/ou desenvolver problemas dietéticos. Uma pessoa que é 
hipersensível a estímulos auditivos, olfativos e visuais se sentirá desconfortável de uma 
forma tão grande que muitas vezes preferirá permanecer em casa ao invés de andar por 
uma cidade, visitar familiares ou ir a eventos com várias pessoas3.

Estímulos táteis considerados aversivos podem reprimir a socialização de forma 
considerável ou desencadear estereotipias. Em alguns casos, movimentos repetitivos 
podem ser uma forma de buscar alívio de sensações aversivas causadas pela HS. No 
entanto é importante esclarecer que nem todas as disfunções sensoriais resultam 

2 Baranek et al., 2006; Tomchek & Dunn, 2007
3 Hilton et al., 2007
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em problemas comportamentais, e que movimentos repetitivos também ocorrem na 
ausência de hipersensibilidade sensorial4.

Os efeitos negativos de HS em pessoas com autismo são tão significativos que a HS é 
um fator de estresse e comprometimento não só para os pacientes, mas também para 
suas famílias. Um estudo comparando crianças no TEA com HS e sem HS mostrou que 
essa característica tem efeito negativo superior e estatisticamente mais relevante do que 
prejuízos funcionais (como problemas cognitivos, de socialização e comunicação)5.  Em 
pessoas sem nenhuma condição psiquiátrica, a HS por si só já foi considerada fator de 
risco significativo de baixa qualidade de vida familiar6.

Fatos como esses nos mostram a necessidade de identificar e tratar de forma precisa 
as pessoas com disfunções sensoriais, em especial HS. Profissionais de Terapia 
Ocupacional e Fonoaudiologia atualizados e com boa formação técnica/acadêmica 
podem oferecer grande contribuição às pessoas nessa condição, através de terapias 
individualizadas. Estudos já mostraram que intervenções sensoriais desenvolvidas 
por terapeutas ocupacionais em crianças no TEA trazem um ganho significativo de 
socialização e melhoria dos cuidados pessoais7.

4 Davis & Carter, 2008; Ben-Sasson et al., 2013
5 Ben-Sasson et al., 2013

6 Carter et al., 2012
7 Schaaf et al., 2014
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Alguns cientistas têm se dedicado a entender as disfunções sensoriais no TEA, o que 
ocorre no sistema nervoso e os genes relacionados. Já se sabe que pessoas com 
disfunções sensoriais apresentam alterações em substância branca do sistema nervoso 
central (que representa as fibras nervosas que conectam os neurônios e estabelecem 
suas ligações) de formas diferentes das pessoas no TEA, que não manifestam algum tipo 
de problema sensorial8.

Apesar dos avanços nas pesquisas, pouco se sabe sobre a genética das disfunções 
sensoriais no TEA. Recentemente, alguns genes foram relacionados à hipersensibilidade 
sensorial e autismo em modelo animal. Genes envolvidos no TEA, como MECP2, 
GABBR3, SHANK3 e FMR1, foram associados a problemas na discriminação tátil e 
hipersensibilidade tátil. Para chegar a essa conclusão, pesquisadores da Universidade 
de Harvard alteraram camundongos geneticamente, de forma específica no sistema 
nervoso central ou apenas nas terminações nervosas da pele no sistema nervoso 
periférico. Esses animais foram submetidos a testes comportamentais e sensoriais. Os 
resultados mostraram que animais sem os genes MECP2 ou GABBR3 nos nervos da pele 
apresentavam ansiedade e déficit de interação social. Esses dois genes participam de um 
processo chamado “inibição pré-sináptica”, importante nas interações neuronais para 
evitar estimulações excessivas desreguladas nos neurônios.

8 Chang et al., 2014



23

Outro dado interessante desse estudo 
é que animais submetidos às mesmas 
alterações genéticas em MECP2 e GABBR3, 
mas na fase adulta, não apresentaram 
problemas de socialização ou ansiedade, 
apesar de demonstrarem os mesmos 
problemas sensoriais. Isso sugere (e 
colabora com outros dados clínicos) que um 
padrão sensorial tátil saudável na infância 
é importante para o desenvolvimento 
cerebral e o aprendizado de interações 
sociais e comportamentais9.

As disfunções sensoriais prejudicam o 
modo como essas pessoas interpretam o 
mundo físico ao seu redor e podem alterar 
o curso de uma vida toda dependendo de 
como forem as experiências com o mundo. 
Entender essas condições de saúde que 
afetam pessoas no espectro do Autismo 
é muito importante para a qualidade de 
vida não só delas, mas também de seus 
familiares e da sociedade como um todo.

9  Orefice et al., 2016
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O autismo pode ser 
reversível?

6

Se o diagnóstico do autismo ainda é um caminho desconhecido, a cura dos sintomas é 
uma grande incógnita. Mas um estudo divulgado no Journal of Autism and Developmental 
Disorders, publicação mensal destinada a promover o entendimento das causas e 
tratamentos do autismo, sugere que a síndrome pode regredir muito, a ponto da criança 
deixar de apresentar características típicas do espectro.

Para comprovar a possibilidade de regressão do Transtorno do Espectro do Autismo 
(TEA), os pesquisadores formaram três grupos com meninos e meninas de 8 a 18 anos 
de idade. Em um grupo reuniram 23 crianças e adolescentes sem nenhum diagnóstico 
da síndrome, o chamado “grupo típico”; noutro, estavam 27 diagnosticadas com autismo; 
e num terceiro grupo 22 crianças e adolescentes com uma condição que eles chamaram 
de “resultado ideal” - elas foram diagnosticadas com autismo antes dos 5 anos de idade, 
mas não apresentam mais nenhum sintoma do TEA.
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A partir daí foi feito um teste de diagnóstico padrão, que envolveu a análise do 
comportamento das crianças para identificar as características do espectro. Assim, 
atitudes simples, como contar histórias e escovar os dentes, foram assistidas por 
estudantes universitários que desconheciam o diagnóstico de cada criança e não tinham 
conhecimento para distinguir características típicas do autismo. Eles usaram uma 
escala para classificar o quanto cada criança parecia agradável, consciente, extrovertida, 
neurótica e aberta à experiência.

Tanto nesse, quanto em outros testes realizados, a pontuação do grupo “resultado 
ideal” foi semelhante à do “grupo típico”. Uma conclusão em particular surpreendeu os 
pesquisadores: as crianças que não apresentavam mais as características do autismo 
foram classificadas como mais falantes e assertivas e menos reservadas do que as 
outras do grupo típico. 

Esse segundo resultado conduziu a um outro, também intrigante: as crianças do grupo 
“resultado ideal” demonstraram características típicas do Transtorno do Déficit de 
Atenção com Hiperatividade (TDAH), como ter mais facilidade para se distrair durante 
uma conversa ou se comportar de forma mais animada quando falam de determinados 
assuntos. Essa constatação vai de encontro a estudos que sugerem que crianças que 
superam o autismo podem desenvolver comportamentos típicos do TDAH.
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Não é a primeira vez que essa notícia animadora surge, mas é preciso ter cautela. “Os 
primeiros artigos mostrando que uma pequena porcentagem de autistas conseguiram 
sair do espectro foram duramente criticados pela falta de controle ou por um possível 
erro no diagnóstico inicial. Em 2013 alguns trabalhos revisitaram essa questão, 
corrigindo os problemas iniciais. Eles apontaram que 1-5% dos autistas realmente 
conseguem sair do espectro. Agora foi publicado mais um trabalho confirmando essas 
observações: o autismo é reversível. A grande questão é: por que isso acontece com uns 
e não com outros?”, questiona o biólogo da equipe técnica da Tismoo, Dr. Alysson Muotri.

Não há uma explicação científica. Os próprios pesquisadores sugerem que “estudos que 
acompanham as crianças autistas desde o diagnóstico podem ajudar a confirmar ou 
refutar as novas descobertas”. Para o Dr. Muotri essa seria uma importante revelação. 
“Terapias realmente ajudam muito, mas não nos ajudam a explicar o fenômeno. Nós 
trabalhamos com a hipótese de uma causa neuro-genética que predispõe alguns autistas 
a superar a própria condição. Entender isso nos permitiria ajudar aqueles menos 
favorecidos”, finaliza.
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Vida de adulto - a descoberta 
tardia do autismo7

Você sempre foi tratado como uma pessoa comum. Frequentou a escola sem grandes 
problemas. Teve uma vida normal em família. Fez algumas poucas amizades ao longo 
do tempo. Cresceu e se tornou independente, como qualquer pessoa jovem adulta. 
Mas ninguém imaginava que a essa altura da vida seria surpreendido por uma grande 
descoberta: você é autista.

Uma história muito parecida com essa que acabamos de contar aconteceu com o francês 
Guillaume Paumier. Em 2013, aos 31 anos, Guillaume recebeu o diagnóstico de autismo. 
Mas por que tão tarde? “Após algumas dificuldades no trabalho meu parceiro decidiu 
compartilhar a sua suspeita sobre eu estar no espectro autista. Eu sabia pouco sobre isso 
na época, mas era uma hipótese que explicava muitas coisas, e parecia que valia a pena 
explorá-la”, conta o jovem em seu blog.

http://guillaumepaumier.com/bio/
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Após alguns testes veio o resultado. A partir 
daí, Guillaume passou a ver muito mais 
sentido em aspectos da sua vida que ele até 
então não compreendia muito bem. E sentiu 
necessidade de compartilhar isso com as 
pessoas, não apenas pela descoberta tardia 
da condição, mas para demonstrar como cada 
indivíduo pertencente ao espectro é único em 
suas características. O relato de Guillaume foi 
traduzido para o português e pode ser lido na 
íntegra em seu blog. A seguir reproduzimos os 
trechos que mais nos chamaram a atenção.

http://guillaumepaumier.com/pt-br/2015/08/31/minha-vida-como-autista-e-wikipedista/
http://guillaumepaumier.com/pt-br/2015/08/31/minha-vida-como-autista-e-wikipedista/
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Minha vida como autista e wikipedista
“[...] meus pais contam que, embora eu não 
entusiasmasse com a ideia de ir à escola durante 
a semana, eu sempre pedia para ir aos sábados, 
porque a maioria das crianças não estava lá. Não 
é que não gostasse delas, mas a escola ficava 
muito mais silenciosa do que durante a semana, e 
eu tinha todos os brinquedos só para mim, eu não 
precisava interagir com as outras crianças, dividir 
os lápis, nem a sala. Eu podia fazer qualquer coisa 
sem ter que me preocupar com as outras crianças. 
Naquele momento eu ainda não sabia, mas quase 
30 anos se passariam até que eu olhasse para trás 
e pudesse entender que tudo fazia sentido.

Agora eu tenho 32 anos, e muitas coisas mudaram. 
Há dois anos, após algumas dificuldades no 
trabalho, meu parceiro decidiu compartilhar a 
sua suspeita sobre eu estar no espectro autista. 
Eu sabia pouco sobre isso na época, mas era uma 
hipótese que explicava muitas coisas, e parecia que 
valia a pena explorá-la.

Guillaume Paumier, 2011. Foto por Tobias Schumann.
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Sim, essa questão havia sido levantada algumas vezes antes, mas sempre em tom de 
piada, exagerando o meu tipo de comportamento. Eu nunca achei que aquela etiqueta 
pudesse ser aplicada no meu caso. Um dos problemas é que o autismo é apresentado 
de uma maneira muito uniforme na cultura popular. Filmes como Rain Man mostram 
autistas com síndrome de savant que, apesar de terem habilidades extraordinárias, vivem 
em um mundo completamente diferente, e algumas vezes não falam. O espectro autista é 
muito mais diverso do que esse tipo de exemplos estereotipados.

Após ter começado a pesquisar sobre o assunto, e a ler livros sobre autismo e biografias 
escritas por pessoas autistas, eu percebi o quanto encaixava comigo.

Demorou um pouco para que eu obtivesse uma confirmação de especialistas. Mas, após 
alguns testes, quando eu a recebi, muitas pessoas ainda tinham as suas dúvidas. A 
questão que surgiu repetidamente foi “Mas como é possível que não tenha sido detectado 
antes?” Geralmente o autismo é identificado em idades mais jovens, mas parecia que 
durante quase toda a minha vida eu havia conseguido me disfarçar de “neurotípico”, ou 
seja, de alguém que possui um cérebro cujo funcionamento é similar ao da maioria das 
pessoas.

[...]

Pessoas autistas são caracterizadas por muitos traços diferentes, mas o mais presente 
é a cegueira social: nós temos dificuldade em ler as emoções das outras pessoas. [...] 
Frequentemente entendemos as coisas literalmente porque não contamos com o texto 
subliminar: para nós é difícil ler as entrelinhas.”
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Conheça a história da
primeira pessoa diagnosticada 
com autismo

8

Você já parou para pensar em como viveram (e 
vivem) os primeiros autistas diagnosticados? 
Dois jornalistas americanos resolveram falar 
sobre isso no livro In A Different Key: The Story 
of Autism (“Em um Tom Diferente: A História 
do Autismo”, ainda sem tradução para o 
português). Um dos personagens da publicação 
é Donald Grey Triplett, o chamado “caso 1” do 
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

Donald Triplett, ao centro, com autores Caren Zucker e John Donvan

http://www.inadifferentkey.com/books/in-a-different-key-hc
http://www.inadifferentkey.com/books/in-a-different-key-hc
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Donald Triplett nasceu em 1933, nos Estados Unidos. Seus pais logo perceberam que seu 
comportamento fugia dos padrões de uma criança da mesma idade: ele não correspondia 
aos sorrisos da mãe, nem demonstrava reação ao ouvir sua voz. Ao falar, muitas vezes o 
menino apenas repetia o que ouvia os outros dizerem. Quando seus pais levavam outras 
crianças para brincar com ele, o garoto não se interessava.

Apesar do comportamento diferente 
do filho, os pais nunca duvidaram da 
sua inteligência e de sua memória 
surpreendente. Mas as habilidades do 
garoto não impediram que em 1937, 
com apenas 3 anos de idade, ele fosse 
internado por ordens médicas. Felizmente, 
a internação não durou muito e em 1938 
os pais o levaram de volta para casa.

Mary e Beamon Triplett, pais de Donald.
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O diagnóstico
Foi também em 1938 que Donald se consultou com o 
psiquiatra austríaco Leo Kanner, vindo a se tornar o 
“caso 1” entre as 11 crianças estudadas pelo médico e 
diagnosticadas em uma nova condição ainda não relatada 
em livros, batizada na época de “autismo infantil”. 
Essas consultas foram o ponto de partida para Kanner 
publicar um artigo pioneiro estabelecendo padrões para 
diagnóstico da sua descoberta.

Após as consultas com o psiquiatra, a família Triplett 
voltou para Forest, cidade onde o menino nasceu e vive 
até hoje, no estado do Mississippi. Aos 82 anos, Donald 
é um homem saudável e independente, que convive 
com amigos, dirige seu próprio carro e pratica golfe. 
Viajar também está entre seus hobbies: sozinho, ele já 
conheceu grande parte dos Estados Unidos e alguns 
outros países. Em resumo, Donald é um aposentado feliz 
- uma realidade bem diferente da que teria se tivesse 
continuado internado.

Donald jovem.

Donald indo jogar golfe.
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Acolhimento fundamental

Os autores do livro acreditam que a família e os moradores da pequena Forest têm um 
grande crédito na vida que Donald leva. A mãe sempre estimulou a independência do filho 
e tentou conectá-lo ao mundo à sua volta. O resultado desse esforço veio com a entrada 
de Donald em uma escola comum, durante a adolescência, e suas duas graduações em 
Francês e Matemática. E claro, graças à inteligência e capacidade de aprendizado dele.
O papel dos 3 mil habitantes de Forest na história de Donald foi percebido pelos autores 
do livro durante a visita que fizeram à cidade para conversar com ele. Mais do que aceito, 
Donald Triplett era tratado com um cidadão comum e muito querido pela comunidade 
local, que o vê como um grande amigo. 

É importante lembrar que Donald ainda tem autismo, mas aprendeu a viver com 
essa condição e a superar o poder que ela poderia ter de limitar sua vida. Alguns 
comportamentos característicos do espectro ainda persistem, mas nada que o impeça 
de ser uma companhia agradável para os amigos e um homem independente, de 
personalidade formada e feliz.
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“O que a história de Donald sugere é que 
pais que escutam pela primeira vez que 
seu filho é autista devem entender que, 
com este diagnóstico, o destino nunca está 
definitivamente traçado. Cada indivíduo 
tem uma capacidade própria de crescer e 
aprender, como Donald fez, mesmo que ele 
leve mais tempo para fazer certas coisas 
do que a maioria das pessoas”, dizem os 
autores do livro John Donvan e Caren Zucker. 
Concordamos totalmente.
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O que você aprendeu com 
seu filho autista?9

Perguntamos aos pais que acompanham o nosso 
trabalho no Instagram e no Facebook o que eles 
aprenderam com seus filhos autistas. Recebemos 
muitas respostas lindas e inspiradoras, enviadas por 
familiares de pessoas com autismo. Compartilhamos 
algumas a seguir.
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“Aprendi, acima de tudo, a acreditar... acreditar no poder do amor, 
no meu instinto, nas terapias. Aprendi a selecionar as pessoas, 
as brigas pela quais vale a pena lutar e aquelas que devo deixar 
pra lá. Aprendi que conquistas são antecedidas por muita luta, 
que as pessoas têm muito a aprender e que meu filho tem muito 
a ensinar. Aprendi que o aprendizado é algo constante e que 
nenhuma verdade é absoluta. Aprendi a força de um abraço no 
momento certo, a me levantar mesmo quando meus joelhos não 
aguentam mais, a olhar pra frente e seguir. Aprendi que família é 
pilar, é força, é amor, é o que você precisar. Aprendi a felicidade 
de um abraço, a importância de um olhar, a espontaneidade de 
uma palavra, a esperança de um sorriso, a tristeza do julgamento. 
Aprendi e ainda tenho muito a aprender. E meu maior professor 
tem apenas seis anos de idade.”

  - Michely Campos

37
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“Aprendi a lidar com o tempo, ensinar todos os dias as mesmas 
coisas, por meses ou anos, para ter um resultado positivo e 
comemorar. Aprendi a ter persistência.”

  - Aurila Maria

38
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“Eu aprendi a aceitar o diferente, o que sai do padrão. Aprendi 
a questionar o que é "normal" e a valorizar as particularidades. 
Aprendi mais e mais sobre o autismo para poder ensinar para o 
meu filho sobre suas qualidades e minimizar suas dificuldades. 
Aprendi a ajudá-lo a construir uma autoimagem positiva e cheia de 
aceitação e orgulho, pois só assim ele vai ter forças para superar 
as barreiras sozinho, quando eu não estiver por perto, sem querer 
fugir ou se esconder. Aprendi muito sobre mim para que eu possa 
ajudá-lo a ser ele mesmo, em sua melhor versão possível.”

  - Cristiane Carvalho

39
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“Aprendi a dar valor às pequenas coisas: cada nova palavra dita, 
cada dificuldade ultrapassada… e a ter muita paciência, à espera 
de ser chamada um dia de mamãe.” 

  - Ana Paula Prado 

40
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“Aprendi o verdadeiro significado do AMOR.. Aprendi o verdadeiro 
significado de PACIÊNCIA. Aprendi o verdadeiro significado de 
ACREDITAR. E aprendi a AMAR de uma forma que jamais amei e 
fui amada!!!! Eu aprendo com o autismo todos os dias.” 

  - Flávia Magri

41
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10 coisas que as crianças 
com autismo gostariam 
que você soubesse

10

Se o seu filho pudesse te dizer com clareza tudo o que sente, anseia e precisa, com 
certeza essa trajetória seria mais fácil. Bom, talvez ele não possa agora, mas existe muita 
gente no mundo preocupada em entender melhor como as crianças com o Transtorno 
do Espectro do Autismo (TEA) se sentem. Para ajudar, a escritora Ellen Notbohm, mãe 
de uma criança autista, escreveu o livro Ten Things Every Child with Autism Wishes You 
Knew (Dez coisas que toda criança com autismo gostaria que você soubesse). Baseados 
nessa obra, listamos para você esses dez itens - o conteúdo completo você encontra em 
nosso blog.

http://www.ellennotbohm.com/about-ellen/
https://medium.com/tismoo-biotecnologia/10-coisas-que-as-crian%C3%A7as-com-autismo-gostariam-que-voc%C3%AA-soubesse-parte-1-629542300c12
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1. Mais importante e antes 
de tudo: eu sou uma criança

2. Minhas percepções sensoriais 
estão desorganizadas

3. Por favor, lembre-se de distinguir 
“não quero” de “não consigo”

4. Eu penso concretamente, 
o que significa que interpreto 
tudo literalmente

5. Meu vocabulário é limitado. 
Por favor, seja paciente

43
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6. Sou visualmente orientado

7. Priorize o que eu posso fazer mais 
do que aquilo que não posso fazer

8. Me ajude nas interações sociais

9. Tente identificar o que 
inicia meus surtos

10. Me ame incondicionalmente

44
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