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Caso não seja tratada na
infância, as consequências

da Síndrome de Asperger no
indivíduo jovem costumam es-
tar relacionadas a prejuízos
de relacionamento social e
até quadros de depressão, se-
gundo Gustavo Teixeira, psi-
quiatra infantil, do Rio de Ja-
neiro.

“A origem é genética e fato-
res neurobiológicos estão pos-
sivelmente envolvidos”, afir-
ma o médico.

Quandoo problema é identi-
ficado, o aprendizado não fica
comprometido, segundo Tei-
xeira. “Se bem direcionado, o
portador pode desenvolver
áreas de seu interesse. Por se-
rem muito metódicos, organi-
zados, podem desempenhar

funções de trabalho em áreas
específicas”, afirma.

Tratamento. O tratamento da
síndrome de Asperger asseme-
lha-se um pouco ao tratamento
do autismo e o trabalho em
habilidades sociais desempe-
nha função essencial na melho-
ria de muitos sintomas, afirma
o psiquiatra.

De acordo com ele, a
estimulação da socialização
por meio da iniciação nos

esportes coletivos, como fu-
tebol, basquete e vôlei, por
exemplo, pode ajudar a crian-
ça tanto na adequação e
interação social, quanto no
desenvolvimento de habilida-
des motoras. “Devido a sua
melhor habilidade intelec-
tual e de comunicação, seus
resultados ao tratamento são
mais promissores do que no
autismo infantil clássico”,
afirma.

Recomendações.Aconselha-
mento familiar, psicoterapia
cognitivo-comportamental,
com ênfase no treinamento de
habilidades sociais, e o treina-
mento vocacional durante a
adolescência são indicados pe-
lo médico para ajudar no de-
senvolvimento do indivíduo
com o transtorno. l
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Ficar atento ao desenvolvi-
mento da criança durante os
primeiros anos escolares é fun-
damental. O olhar atento pode
identificar possíveis transtor-
nos que só se manifestam no
contato social.

Sinais como isolamento, in-
capacidade de interagir, preo-
cupações obsessivas, compor-
tamentoexcêntrico e um estra-
nho modo de se vestir podem
ser alguns dos indícios de um
transtorno conhecido como
síndrome de Asperger.

“Descreve crianças com dé-
ficit na socialização, interes-
ses peculiares, déficit na lin-
guageme nacomunicação”, de-
talha o psiquiatra infantil, pro-
fessor e escritor Gustavo Tei-
xeira, do Rio de Janeiro.

Diferente do autismo infan-
til, a criança portadora da sín-

drome apresenta desenvolvi-
mento cognitivo e intelectual
normal e não apresenta atraso
na aquisição da fala, de acordo
com o médico.

“O desenvolvimento inicial
da criança parece normal, con-
tudo no decorrer dos anos seu
discurso torna-se diferente,
monótono, peculiar e há, com
frequência, a presença de preo-
cupações obsessivas”, cita.

A capacidade de interagir
com outras crianças também
se torna difícil. “É pouco em-
pática, apresenta comporta-
mento excêntrico, suas vesti-
mentas podem se apresentar
estranhamente alinhadas e
possui grande dificuldade de
socialização que tende a torná-
la solitária”, diz Teixeira.

Pouco habilidosa social-

mente, a criança portadora do
transtorno possui comporta-
mentos inadequados e dificul-
dadeno entendimento das rela-
ções humanas. “Costumam ser
inflexíveis, apresentam dificul-
dade em lidar com mudanças e
são emocionalmente vulnerá-
veis e instáveis”, completa.

Coordenação.A Síndrome de
Asperger também pode ser
identificada pelos prejuízos na
coordenação motora e na per-
cepção das referências espa-
ciais que distanciam esse o por-
tador das atividades físicas.

Outro sinal típico do trans-
torno é o interesse específico
do jovem por determinados as-
suntos. “Esse indivíduo pode
passar horas assistindo ao ca-
nal da previsão do tempo na
televisão ou estudando exaus-
tivamente sobre temas ou as-
suntos preferidos, como dinos-
sauros, carros, aviões ou ma-
pas de ruas”, exemplifica.

De acordo Teixeira, não há
idade específica para a mani-
festaçãodos sintomas, mas, ge-
ralmente, os primeiros sinais
surgem ainda na infância. l
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Dificuldade de socialização e solidão são alguns dos sintomas da síndrome que acomete crianças

DIFICULDADES
O comportamento social
dacriançaportadoradasín-
drome fica bastante preju-
dicado, bem como a sua
coordenaçãomotora
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Isolamento revela transtorno
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