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SUMMARY 
The main idea of this work, from the point of view of speech therapy, it is the importance of 
differential diagnosis to establish a contingency plan appropriate case issue. 
Most often, the correspondent of medical diagnosis - autism spectrum disorder-, in speech 
therapy it s developmental disorder of language amid psychobehavioral determined by autism or 
by other authors, speech disorders in psychotic states  
In this case, the diagnosis of speech and language disorders is alalia. Justification the alalia 
diagnosis is that children with language delay in the appearance caused by autism and with the 
cognitive potential similar case presented below, under favorable conditions and behavioral 
therapy and speech therapy, he can learn in an accelerated pace of receptive and expressive 
language. 
Also a child with delayed language development determined by autism , usually  he's not severe 
difficulties in auditory discrimination of sounds and words, as presented our case. 
Usually, an autistic child can be addicted by help for to start speeking, but not reading lips; in our 
case he uses labiolectura in order to have a correctly in pronunciation in terms verbo – auditory. 
In autism lack the desire for communication and the children have an inadequate behavior, unlike 
him who has adequate social behavior, trying replacing the verbal language with the sign 
language, to make himself understood . 
The following it is presented the interview with the mother and the result of the evaluation speech 
therapy . 
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DIAGNOSTICUL DIFERENŢIAL ÎNTRE AUTISM ŞI ALALIE. 
INTERVIU CLINIC 

 

REZUMAT 

Ideea centrală a cazului prezentat este importanța diagnosticului diferențial logopedic în vederea 
stabilirii unui plan de intervenție adecvat problematicii cazului. De cele mai multe ori, în 
logopedie, corespondentul pentru diagnosticul medical: tulburare de spectru autist este 
diagnosticul de tulburare de dezvoltare a limbajului pe fondul evoluției psihocomportamentale 
determinată de autism, sau după alți autori, tulburări de limbaj în stări psihotice. În cazul de față 
diagnosticul logopedic este de alalie.  Justificarea diagnosticului de alalie este că un copil cu 
întârziere în apariția limbajului determinată de autism și cu potențial cognitiv similar cazului mai 
jos prezentat, în condiții favorabile, stimulat prin terapie comportamentală și logopedie, ajunge la 
un ritm accelerat de învățare a limbajului atât receptiv cât și expresiv. De asemenea un copil cu 
întârziere în dezvoltarea limbajului determinată de autism, de regulă nu prezintă dificultăți severe 
în discriminarea acustică a construcțiilor de silabe și cuvinte, cum prezintă cazul nostru. Un copil 



autist, de obicei poate fi dependent de promt ca să inițieze vorbirea, dar nu de cititul pe buze, ca 
în cazul de față care folosește labiolectura pentru a putea pronunța corect silaba/cuvântul din 
punct de vedere verbo-auditiv. În autism lipsește dorința de comunicare și apare un comportament 
inadecvat, spre deosebire de T.L care are un comportament adecvat din punct de vedere social, 
încercând să suplinească limbajul prin mișcări mimico-gestuale pentru a se face înțeles. 
În cele ce urmează este prezentat conținutul interviului cu mama și rezultatul de la evaluarea 
logopedică a copilului.  
Cuvinte cheie: alalie, tulburare de dezvoltare a limbajului pe fondul evoluției 
psihocomportamentale în autism, tulburări de limbaj în stări psihotice, discriminare acustic 
 


