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L’autisme pot esdevenir una psicosi?
Andrés Fernández (membre EPFCL-FPB)
En l’actualitat ens trobem amb molts diagnòstics de TEA (Trastorn
de l’espectre autista) que presenten diverses dificultats per a poder
realitzar una pràctica psicoanalítica amb ells. Com ja sabem cada
cas d’autisme presenta unes peculiaritats que van des de l’absència
total de llenguatge, fins als casos de Síndrome d’Asperger que presenten altes capacitats, amb un nivell de llenguatge i comunicació
elevat.
Quan l’autisme és acompanyat al llarg de la cura, pot ser que el
tractament derivi en una psicosi o no. En el cas que sí, és important tenir en compte la dialèctica que s’ha generat entre el nen i
l’analista, que pot afavorir aquesta sortida de l’autisme a través de
la psicosi, on es pot donar una relació amb un altre imaginari que
no es dóna a l’autisme. Si és que no, es considera que l’autisme ha
de ser tractat de manera diferent de la psicosi. Hi ha autors que
pensen que la sortida més propicia per a l’autisme es la psicosi com
així ho pensen Rosine i Robert Lefort en el seu llibre Nacimiento
del Otro. En canvi altres autors com Jean-Claude Maleval en, per
exemple, El autista y su voz, considera que l’autisme és un trastorn
diferent de la psicosi i que han de ser tractats de forma diferent.
Intentarem donar alguns detalls sobre cada cas, però el més prudent és deixar-lo obert, ja que no hi ha prou evidències en cap
dels dos.
Rhipna és un espai d'estudi i reflexió de la clínica amb nens i adolescents.
Espai format per professionals del camp del Psicoanàlisi de Colòmbia,
Espanya (Barcelona, Madrid, País Basc, Tarragona), Puerto Rico i Veneçuela.

A Barcelona l'activitat es realitza una vegada al mes
en els locals del FÒRUM PSICOANALÍTIC BARCELONA
organitza RHIPNA, Barcelona
coordinació Andrés Fernández i Àngels Petit
redhipna.blogspot.com / rhipnamedellin.blogspot.com
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