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COMPROMETIMENTOS NO COMPORTAMENTO SOCIAL E DE CONDUTA EM CRIANÇAS COM 
AUTISMO E COM SÍNDROME DE DOWN: UM ESTUDO COMPARATIVO Hugo, Cristina N. & Bosa, 
Cleonice (Departamento de Psicologia do Desenvolvimento e da Personalidade, Insituto de Psicologia, UFRGS). 

O autismo é uma síndrome comportamental caracterizada por déficits qualitativos no curso típico do desenvolvimento. Os 
critérios diagnósticos do DSM-IV apontam para a existência de comprometimentos nas áreas de interação social recíproca, 
linguagem e interesses estereotipados e restritos. Há dificuldades em identificar comprometimentos que são peculiares à síndrome 
(patogênicos) e não explicados por outros fatores que não a própria A literatura parece consistente acerca dos déficits no 
comportamento social e de linguagem nessas crianças. Todavia, há controvérsias sobre a psicopatologia associada ao autismo em 
outras áreas como a de conduta. Este estudo tenta investigar os indicadores de psicopatologia associados ao autismo, buscando 
identificar tanto aqueles que são específicos à síndrome quanto os que podem ser explicados por um possível atraso global do 
desenvolvimento. Participarão do estudo 20 crianças pré-escolares com diagnóstico de autismo, 20 com Síndrome de Down (SD) 
e 20 com desenvolvimento típico, sendo os três grupos emparelhados por idade e sexo. O Child Behavior Checklist será utilizado 
para avaliar os comportamentos na área da psicopatologia e será administrado aos pais das crianças, em visitas domiciliares. A 
existência ou não de deficiência mental nos três grupos será avaliada utilizando-se as escalas especiais das Matrizes Progressivas 
Coloridas de Raven. Os grupos clínicos serão selecionados em escolas especiais, a partir dos laudos médicos, baseados em 
critérios do DSM-IV (no caso do autismo). O grupo não-clínico será selecionado em pré-escolas públicas e privadas. Espera-se 
que o grupo de autismo se diferencie dos grupos de controle nas dimensões que focalizam o comportamento social, 
assemelhando-se ao grupo com SD na área de problemas de conduta. 
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