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O Artur, em pequeno, nunca foi igual às outras crianças: aos trinta meses, custava-lhe, ainda, 
fixar o olhar no interlocutor; não dizia uma única palavra, embora percebesse tudo o que lhe 
diziam; quando ficava excitado, fazia um gesto esquisito com os braços; rodava objectos; evitava 
o contacto físico; tinha um espírito assaz rotineiro; o seu desenvolvimento motor era adequado, 
embora fosse notado um nítido desajeitamento; não parecia manifestar um grande interesse 
pelas outras crianças, preferindo entreter-se sozinho; era muito irrequieto; e fazia birras 
descomunais, injustificadas. O pediatra que o viu disse que o Artur padecia de uma Perturbação 
do Espectro do Autismo e que a situação era incurável, ou seja, seria para toda a vida. Mas, 
curiosamente, o Artur começou a melhorar, e muito. Lentamente, as manifestações atrás 
assinaladas começaram a dissipar-se e, pelos sete anos de idade, o Artur apresentava, tão-
somente, uma grande irrequietude, um significativo défice de atenção e uma assinalável 
impulsividade. Quanto ao resto, era tudo normal. Intrigados, os pais consultaram um outro 
Pediatra que lhes explicou a estranha evolução para uma cura inesperada. Na verdade, não se 
tratou de uma cura de um Autismo porque não se tratava de uma Perturbação do Espectro do 
Autismo: o conjunto de manifestações inicialmente apresentado enquadrava-se, antes, no novo 
conceito ESSENCE que, no presente caso, evoluiu, de uma forma benigna, para uma 
Perturbação de Hiperactividade com Défice de Atenção (poderia ter evoluído para outras 
patologias). O Artur, esse, embora um aluno razoável, está insuportável e já teve de ser 
medicado. Mas vai ser, diz ele, primeiro ministro… 
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Em raros casos, a integração das manifestações neurodesenvolvimentais e comportamentais 
detectadas no âmbito do processo clínico, particularmente nos grupos etários mais baixos (zero 
aos cinco anos de idade), poderá revestir-se de uma enorme dificuldade, já que aquelas poderão 
ser interpretadas como elegíveis para critérios classificativos de diferentes perturbações do 
desenvolvimento infantil. 
Com o propósito de minimizar este problema nosológico e nosográfico, diversos autores têm-se 
debruçado sobre a questão. Por exemplo, Christopher Gillberg, um insigne pedo-psiquiatra sueco, 
propôs o conceito ESSENCE (Early Symptomatic Syndrome Eliciting Neuropsychiatric-
neurodevelopmental Clinical Examination), que corresponde a um conjunto de sintomas e sinais 
comuns a diversas síndromes neurodesenvolvimentais e que ocorre em crianças, sobretudo, 
entre os 15 meses e os 4 anos de idade. Assim, poderão apresentar, entre outras, manifestações 
de uma perturbação do espectro do autismo (desvio do olhar; perturbação da intencionalidade 
comunicativa/ isolamento; irritabilidade/ birras; estereotipias; fixações; desatenção conjunta), de 
uma perturbação da linguagem (linguagem expressiva pobre e, muitas vezes, compreensiva mais 
adequada); de uma perturbação de hiperactividade com défice de atenção (irrequietude; 
desatenção focalizada nas actividades; impulsividade), de uma perturbação do desenvolvimento 
da coordenação motora (desajeitamento motor grosseiro e/ou fino), de uma perturbação do 
humor e de uma perturbação do sono. A evolução clínica poderá ser para: Perturbação de 
Hiperactividade com Défice de Atenção (PHDA); Perturbação do Espectro do Autismo PEA); 
Perturbação da Linguagem (PL); Perturbação Específica da Aprendizagem (PEspAprend); DAMP 
(défice na atenção, na coordenação motora e percepção); Perturbação Disruptiva do 
Comportamento e do Controlo dos Impulsos (Perturbação de Oposição e Desafio; Perturbação de 
Conduta; ...); Perturbação Cognitiva Não-Verbal; ou co-morbilidade variável (por exemplo, entre 
PHDA; PEA; PL; PEspAprend;  …). 
Ao fim e ao cabo, trata-se de um não diagnóstico, mas antes de um prudente esperar para ver” … 


