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GRUNYA EFIMOVNA 
SUKHAREVA1

– Equip eipea –

Tot i que les flors i els reconeixe-
ments com a pioners de l’estu-

di sobre l’autisme se’ls van endur 
dos homes, Leo Kanner (19432) i 
Hans Asperger (19443), dues do-
nes havien publicat amb anteriori-
tat treballs on descrivien pacients 
que seguirien els criteris actuals 
diagnòstics del Trastorn de l’Es-
pectre Autista.

D’una banda, Melanie Klein 
descriu l’any 19304 el tractament 
d’un pacient amb trets que avui 
dia definiríem sens dubte com a 
autístics, tot i que a jutjar per la 
seva resposta a les intervencions 
terapèutiques potser caldria afi-
nar el diagnòstic real. De l’altra, 
l’any passat, la revista Nordic Jour-
nal of Psychiatry5 rescatà la figura 
de GRUNYA EFIMOVNA SUKHA-
REVA.

Prèviament als autors esmen-
tats, aquesta psiquiatra infan-
til va publicar l’any 1925 en rus i 
el 19266 en alemany (i traduït a 
l’anglès l’any 1996 per la psiquia-
tra Sulla Wolff) la descripció de 
sis nois als que va tractar durant 
dos anys al departament psi-
co-neurològic infantil de Moscou. 
Aquests infants es caracteritzaven 
per una absència d’expressivitat 
facial, aïllament, absència d’inte-
racció social i un comportament 
estrany i socialment inadequat. Va 
referir també les seves tendències 
als automatismes, amb estereotí-
pies conductuals i verbals, interes-

sos obsessius i una gran necessitat 
de que els fets succeïssin sempre 
de la mateixa manera. Va relatar 
alhora la seva alta sensibilitat als 
sorolls i olors i com alguns d’ells 
estaven dotats per la música i pre-
servats cognitivament. Va anome-
nar Psicopatia Esquizoide al con-
junt de signes que va descriure. 

Grunya Sukhareva va néixer a 
Kiev l’onze de novembre de l’any 
1891. Es va graduar a l’institut mè-
dic de dones de la mateixa ciutat 
el 1915 y treballà com a metgessa 
dins la secció epidemiològica, on 
va interessar-se en els trastorns 
psiquiàtrics que sovint va trobar 
entre els pacients de malalties in-
feccioses. El seu interès va derivar 
cap a la psiquiatria infantil fins al 
punt de fer contribucions en totes 
les branques del camp. Va treba-
llar des del 1917 com a psiquiatra 
a l’Hospital Psiquiàtric de Kiev i 
més endavant marxà a Moscou on 

treballà amb infants amb retard 
mental al Departament d’Educa-
ció Nacional de la capital. L’any 
1933, Grunya va retornar a Ucraï-
na on esdevingué la cap del de-
partament de psiquiatria infantil 
a l’Institut Psico-neurològic Khar-
kov. Dos anys després, defensà la 
seva tesi doctoral i fundà el de-
partament de psiquiatria infantil a 
l’Institut Mèdic Central d’Educació 
Continuada a Moscou, del que va 
ser la seva cap fins l’any 1965.

Més enllà dels seus treballs 
sobre els infants amb caracterís-
tiques autístiques, investigà en 
esquizofrènia infantil i adolescent. 
Va ser la primera en oferir una no-
sologia dels trastorns mentals als 
infants. Va escriure que el desen-
volupament anòmal del sistema 
nerviós es fonamentava en allò 
biològic, com a tendència a un cert 
tipus de reacció i que per a l’apari-
ció de desordres de la personalitat 
calien factors socials o ambientals. 
Pensava, igualment, que la criança 
en ambients de relacions hostils o 
estressants portava a la formació 
de desordres adquirits de la per-
sonalitat.

Des dels anys trenta del segle 
vint, Grunya defensà els drets dels 
infants, manifestant que els in-
fants amb dificultats no havien de 
ser enviats a les colònies de treba-
ll estatals sinó que havien de ser 
atesos en institucions mèdiques i 
pedagògiques. Grunya Sukhareva 
va morir l’any 1981 a l’edat de 89 
anys. l
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