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Numerosos trabalhos mostram que o bebê apresenta, desde o nascimento, um claro 

interesse por elementos específicos da voz materna, em particular pelos elementos prosódicos. 

Entre as alterações de forma e conteúdo encontradas na fala materna, freqüentes na maior parte 

das culturas (OCHS e SCHIEFFELIN, 1997), são principalmente os contornos prosódicos 

exagerados que atraem o bebê (FERREIRA, 1990; LAZNIK, 2004) e organizam o que em 

psicanálise se chama pulsão invocante (LACAN, 1979). Por outro lado, no curso do primeiro ano 

de vida, o bebê mostra igualmente um vivo interesse para olhar e ser olhado (pulsão escópica) e 

para os jogos de “comer” e “ser comido” (pulsão oral). O conjunto dessas trocas é facilmente 

observável pelos pediatras que recebem capacitação com essa finalidade. 

O autismo se caracteriza por uma alteração qualitativa e quantitativa das interações 

sociais e da comunicação, e por um caráter restrito e repetitivo do comportamento, dos interesses 

e das atividades. Neste sentido, pode ser entendido, pelo menos em parte, como uma 

exacerbação de perturbações da linguagem observadas no primeiro ano de vida, que vêm se 

consolidar mais tarde, perturbações essencialmente reveladoras de dificuldade de interação entre 

a criança e seus pais. 

 Com a descrição inicial de Kanner (1997) realizada em 1943, o autismo foi considerado 

uma “reação psicótica” e como tal classificada, em 1952, sob a definição de “Esquizofrenia ou 

Reação Esquizofrênica, tipo infantil”, pela Associação Psiquiátrica Americana (Filipek et al., 

1999). Na década de 70, foi formulado o primeiro conjunto de critérios para diagnóstico de 

autismo, que o afastou definitivamente da Esquizofrenia Infantil e outras Psicoses. Com isso, a 

Associação Psiquiátrica Americana incluiu, em 1980, no Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais, terceira revisão (DSM-III), a categoria Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (TGD), para descrever distúrbios caracterizados por alterações de múltiplas 

funções psicológicas básicas, implicadas no desenvolvimento das habilidades sociais e da 

linguagem. 

Com a classificação Transtornos Globais do Desenvolvimento o DSM-III reconheceu, 

entendem Filipek et al. (1999), a existência de um continuum autista, uma vez que a complexa e 

ampla variedade dos sintomas pertinentes aos subgrupos assinalam múltiplas etiologias 

agrupadas em torno de uma sintomatologia nuclear semelhante, baseada em uma tríade de 

alterações (interação social, comunicação e imaginação), conforme destacaram Wing e Potter 

(2001). De fato, a quarta revisão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais-

DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2002) incluiu o termo “qualitativo”, para 

descrever, não apenas a presença ou ausência, em termos absolutos, de uma determinada conduta 

como suficiente para cumprir os critérios diagnósticos, mas um continuum de deteriorações 

dentro dos critérios maiores de interação social, comunicação verbal e não verbal e condutas ou 

interesses restritos e repetitivos (chamados déficits nucleares). Assim, os TGD mostram a 



 

possibilidade de uma marcada variedade na severidade da sintomatologia, inclusive no que diz 

respeito ao nível de funcionamento intelectual. Nesse sentido, de acordo com Filipek et al, pode-

se falar tanto em Transtornos Globais do Desenvolvimento como em Transtornos do Espectro 

Autista. O DSM-V amplia ainda mais esse diagnóstico.  

No Brasil, estima-se que dez mil crianças com menos de cinco anos sofrem de autismo, 

segundo dados da Associação de Amigos do Autista (AMA), entidade que surgiu no País há 

cerca de vinte anos (LOURENÇO, 2000). No município de São Paulo, segundo estimativas da 

mesma Associação, nascem todos os anos mais de duzentas crianças autistas (LIMA, 2002). 

Diversas pesquisas têm sido realizadas com o intuito de identificar as causas do autismo. 

Independentemente de sua etiologia, o que há de consenso entre os diversos pesquisadores e 

clínicos é o fato de se observar no autismo um fracasso na instauração da relação criança-outro. 

Deste ponto de vista, Cullere-Crespin (2007), supõe um “sofrimento psíquico” nos bebês que não 

apresentam um vínculo satisfatório com seus pais. Este sofrimento precoce estaria associado à 

presença de situações psico-relacionais (choro freqüente, ausência ou excesso de sono, desordens 

funcionais, etc.) de difícil involução com o tratamento de inspiração exclusivamente médica. 

Estas observações favoreceram a chamada clínica com bebês, que postula o tratamento precoce 

de crianças a partir dos primeiros elementos indicativos de sofrimento psíquico, com a finalidade 

de tentar evitar a sua evolução para perturbações psíquicas graves. Daí, a importância da 

detecção de sinais de perturbações precoces da comunicação desde o início da vida.    

Em 1999, teve início na França a pesquisa PREAUT (Programme Recherche Evaluation 

Autisme), intitulada “Avaliação de um conjunto coerente de instrumentos de determinação de 

perturbações precoces da comunicação que pode prever um distúrbio grave do desenvolvimento 

de tipo autístico” (Evaluation d’um ensemble cohérente d’outils de repérage des troubles 

precoces de la communication pouvant présager um trouble grave du développment de type 

autistique). A pesquisa foi presidida pelo Dr. Jean-Louis Sarradet, e pelo Programa Hospitalar de 

Pesquisa Clínica (Programme Hospitalier de Recherche Clinique - PHRC) de Strasbourg (Fr) e 

coordenado pelo Dr. Claude Bursztejn. 

O Instrumento desenvolvido por este grupo de pesquisa e intitulado PREAUT passou a 

ser utilizado na Clínica de Bebês com o intuito de identificar precocemente sinais autísticos em 

crianças pequenas. 

Sem privilegiar nenhuma etiologia, a hipótese da Pesquisa PREAUT postula que deve 

haver, no curso dos primeiros meses de vida, situações psico-relacionais que antecedem a 

cognição e a tornam possível. Estas situações podem ser observadas na relação do bebê com seu 

outro familiar (habitualmente, seus pais), bem antes que os marcadores cognitivos comumente 

pesquisados como sinais indicativos da psicopatologia autística – por exemplo, o apontar proto-

declarativo, a atenção conjunta e o jogo de faz-de-conta que fazem parte de questionários como 

o CHAT – Checklist for Autism in Toddlers (BARON-COHEN S., WHEELWRIGHT S., COX 



 

A., ALLEN J., BAIRD G., CHARMAN T. ET AL., 2000) – tornem-se observáveis no curso do 

segundo ano de vida da criança.  

Deste modo, torna-se importante capacitar profissionais do Brasil a pensarem a detecção 

precoce de perturbações na área da saúde mental, dado que as possibilidades de reverter tal 

situação são bem maiores. Acredita-se na efetivação de medidas de “intervenções a tempo” 

numa perspectiva da prevenção em saúde mental no Brasil. Espera-se disseminar, através de um 

programa em capacitação, as idéias de detecção, avaliação e tratamento precoces nessa 

perspectiva. 
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