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O Fábio foi sempre uma criança muito estranha. Tolinho, no dizer da gente simples lá da aldeia. 
Segundo os pais, não olhava as pessoas olhos nos olhos. Ficava fascinado com o movimento 
circular da máquina de lavar a roupa durante a centrifugação. Não brincava com os irmãos, nem 
com os primos, e isolava-se, voluntariamente, de todas as crianças da mesma idade. Aos três 
anos de idade, já sabia ler, de forma escorreita, sem nunca ninguém lhe ter ensinado. Aprendeu a 
ler, segundo dizem, pelas siglas comerciais. E tinha uma fixação muito particular em máquinas. 
Sobretudo em máquinas escavadoras. Muitas vezes, os pais iam dar com ele, no quarto, a rodar 
interminavelmente as rodas dos carrinhos. Gostava de fazer as coisas sempre da mesma 
maneira e sentia uma enorme ansiedade quando eram introduzidas mudanças nas suas rotinas. 
Quando estava excitado, fazia um gesto muito bizarro: executava um movimento repetitivo com 
os braços, como se estivesse a esvoaçar. A linguagem era muito sofisticada, empregando termos 
que os outros meninos não conheciam. Os pais, levaram-no, lá em Braga, a um Pediatra do 
Desenvolvimento, que diagnosticou, facilmente, uma Perturbação do Espectro do Autismo. Hoje, 
o Fábio está no quarto ano do curso de Engenharia de Máquinas, e as manifestações da 
perturbação atenuaram-se significativamente. É o melhor aluno da faculdade e, se não namora, 
parece ser muito íntimo da sua colega Ester. Dizem, ainda, que muitos dos seus professores 
lidam mal com a sua genialidade e com o facto de ter sido convidado para diversas instituições 
estrangeiras de renome ligadas à engenharia. 
 
 
 
Já como bebé, o André era diferente. Desde logo, porque não gostava de ser pegado ao colo. 
Não gostava de contacto físico. Nem de contacto ocular, mesmo com a mãe. O médico disse que 
era feitio. Pelos dezoito meses, não dizia nenhuma palavra; não apontava para ninguém, nem 
para nenhum objecto; e gostava de ficar no seu mundo, fazendo gestos repetitivos sem 
significado conhecido. Aos três anos, foi recomendado o ingresso na creche, o que ocorreu sem 
problemas dignos de nota; mas isolava-se dos outros meninos, não havendo partilha de haveres, 
de brincadeiras ou de emoções. Preferia ficar horas a rodar objectos ou a brincar com uma guita. 
E continuava a não dizer nada. E a compreender muito pouco do que se lhe dizia. Então, o 
Pediatra do Desenvolvimento, consultado em Castro Verde, fez o diagnóstico óbvio: Perturbação 
da Linguagem associada a uma Perturbação do Espectro do Autismo. Os pais ficaram muito 
tristes e apreensivos. Foi elaborada uma proposta de intervenção muito ambiciosa. Os resultados 
foram surpreendentes: hoje aos sete anos de idade, poderá parecer mentira, mas o André, 
apesar de ainda não falar, já lê quase tudo. E parece compreender cada vez mais. O Pediatra, 
esse, tem esperança de que ele irá falar. 
 
 

PERTURBAÇÃO DO ESPECTRO DO AUTISMO (PEA) 
 
 
 

CRITÉRIOS CLASSIFICATIVOS DAS PERTURBAÇÕES DO ESPECTRO DO AUTISMO (PEA) 
SEGUNDO O DSM-5 

 
Deve reunir os critérios A, B, C e D: 
 

A. Défice consistente na comunicação social e na interacção social em todos os contextos, 
não explicados por atraso global de desenvolvimento (Perturbação do Desenvolvimento 
Intelectual), e demonstrado por todos os três itens seguintes: 
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1. Défice na reciprocidade sócio-emocional; desde a abordagem social anómala e 

insucesso na conversação, devido à reduzida partilha de interesses, emoções e 
afecto, até à inexistência de iniciação da interacção social; 

2. Défice nos comportamentos de comunicação não-verbal utilizados para interacção 
social; desde estarem mal integrados – comunicação verbal e não-verbal, através 
de anomalias no contacto visual e na linguagem corporal, ou défice na compreensão 
e uso de comunicação não-verbal, até à inexistência de expressão facial ou gestos; 

3. Défice no desenvolvimento e manutenção de relações, apropriadas ao nível de 
desenvolvimento (para além das relações com os cuidadores); desde dificuldades 
em ajustar o comportamento que se adeque aos diferentes contextos sociais, 
através de dificuldades na partilha de jogo simbólico e em fazer amigos, até ao 
aparente desinteresse pelas pessoas. 
 

B. Padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses, ou actividades, 
manifestados por, pelo menos, dois dos seguintes: 

 
1. Discurso, movimentos motores ou uso de objectos de forma repetitiva ou 

estereotipada (como simples estereotipias motoras, ecolália, uso repetido de 
objectos, ou frases idiossincráticas); 

2. Aderência excessiva a rotinas, padrões ritualizados de comportamentos verbais e 
não-verbais, ou resistência excessiva à mudança (como rituais motores, insistência 
no mesmo trajecto ou alimento, questões repetitivas ou stress extremo com 
pequenas mudanças); 

3.  Interesses fixos e muito restritos, que são anómalos na intensidade ou no foco 
(como forte ligação ou preocupação com objectos invulgares, interesses 
excessivamente circunscritos ou persistentes); 

4. Híper ou hipo - reactividade ao input sensorial ou interesse invulgar em aspectos 
sensoriais do ambiente (como a aparente indiferença à dor/calor/frio, resposta 
adversa a texturas e sons específicos, cheirar e tocar excessivamente os objectos, 
fascínio com luzes ou objectos giratórios). 
 

C. Os sintomas devem estar presentes na primeira infância (mas muitos podem não se 
manifestar em pleno até às exigências sociais excederem o limite das capacidades). 

 
D. Os sintomas reunidos limitam e incapacitam o funcionamento quotidiano. 

 
NOTA: As Perturbações do Espectro do Autismo correspondem à associação de 

Perturbações da Interacção/Comunicação Social e de Comportamentos 

Repetitivos, sem critérios de inclusão específicos para manifestações (sintomas ou 

sinais) na área da Linguagem. Se forem identificadas outras áreas do 

Neurodesenvolvimento alteradas, susceptíveis de se constituírem como outros 

diagnósticos, devem ser formulados diagnósticos em co-morbilidade (por exemplo, 

PEA associada a uma Perturbação do Desenvolvimento da Linguagem ou da 

Motricidade). Por outras palavras, de acordo com estes novos preceitos, as 

Perturbações do Espectro do Autismo corresponderão a uma mera associação 

comportamental (genericamente, comunicação social e comportamentos 

repetitivos), logo, por si só, sem uma gravidade assinalável, a menos que co-ocorra 
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com manifestações neurodesenvolvimentais e/ou comportamentais de outra 

ordem, ganhando relevo, quando presentes, a deficiência cognitiva e a 

perturbação da linguagem, que se tornarão, isso sim, nos principais objectos e 

focos da intervenção. 

 
 
 
 

CARACTERIZAÇÃO: 

 

Níveis de 
gravidade 

Comunicação Social Interesses restritos & 
Comportamentos 

repetitivos 

Nível 3 – Requer 
acompanhamento 
intensivo 

Défices graves nas 
competências da 
comunicação verbal e não 
verbal causam graves 
disfunções; limitações 
graves na iniciação da 
interacção social e 
respostas sociais mínimas 
na abertura aos outros. 

Preocupações, rotinas 
fixas e/ou 
comportamentos 
repetitivos interferem 
significativamente com o 
funcionamento em todos 
as áreas; Ansiedade 
significativa quando as 
rotinas são interrompidas; 
muita dificuldade para 
redireccionar 
determinados interesses 
ou volta a eles 
rapidamente. 

Nível 2 – Requer 
acompanhamento 
moderado 

Marcados défices nas 
competências de 
comunicação verbal e não 
verbal; Dificuldades sociais 
evidentes, mesmo com 
acompanhamento ou apoio; 
iniciação e interacção social 
limitada ou uma resposta 
reduzida ou atípica à 
abertura aos outros 
 

Rotinas fixas e 
comportamentos 
repetitivos e/ou 
preocupações ou 
interesses fixos são 
evidentes para um 
observador casual e 
interferem com o normal 
funcionamento em 
diferentes contextos. 
Ansiedade ou frustração 
são aparentes quando as 
rotinas fixas e 
comportamentos 
repetitivos são 
interrompidos; dificuldade 
em redireccionar focos de 
fascínio. 

Nível 1 – Requer 
acompanhamento 
ligeiro 

Sem apoio ou 
acompanhamento, os 
défices na comunicação 

Rituais ou rotinas e 
comportamentos 
repetitivos causam 



 
 
 

 
 

Perturbação do Espectro do Autismo 
Miguel Palha – Pediatra do Desenvolvimento 

Centro de Desenvolvimento Infantil DIFERENÇAS 

 
 

 social causam disfunções 
detectáveis. Tem 
dificuldade em iniciar 
interacção social e 
demonstra claramente 
respostas sociais atípicas, 
inconvenientes ou 
descontextualizadas. Pode 
aparentar, também, ter 
pouco interesse na 
interacção social. 

interferência significativa 
no funcionamento num ou 
mais contextos. Resiste 
quando há a tentativa de 
interromper os rituais ou 
rotinas e comportamentos 
repetitivos ou quando é 
redireccionado de focos 
de fascínio. 

 
 
 
As primeiras referências científicas relativas ao PEA devem-se ao pedo-psiquiatra (psiquiatra 
infantil) americano Leo Kanner (nascido na Áustria) e ao pediatra austríaco Hans Asperger, que, 
respectivamente em 1943 e 1944, descreveram uma doença infantil caracterizada, 
essencialmente, por uma perturbação na interacção/comunicação social (isto é, da maneira como 
as crianças estabelecem as trocas sociais). Kanner, que trabalhava e publicava as suas 
investigações nos Estados Unidos, viu o seu trabalho ser reconhecido nas décadas de 50 e de 
60. A Hans Asperger, que trabalhava em Viena e publicava em língua alemã, só lhe foi 
reconhecido o devido mérito no final da década de 80. Curiosamente, após os trabalhos destes 
dois pediatras, foi possível identificar, retrospectivamente, em muitas obras literárias, descrições 
de pessoas que viveram há centenas de anos atrás e que, de acordo com as novas 
terminologias, preenchem os critérios de inclusão para o diagnóstico de PEA. Sabe-se, hoje, que 
as PEA não são condições novas, geradas pelas sociedades industriais e urbanas (não há 
evidência que o PEA seja mais frequente nas áreas urbanas do que nas rurais, muito embora a 
expressão do mesmo possa ser diferente). 
De acordo com os mais recentes estudos epidemiológicos, haverá entre 1 a 1.2 casos de PEA 
por cada mil pessoas. Assim, a transpormos estes dados para o nosso país (onde não existem 
dados fidedignos sobre esta e outras matérias afins), haverá, entre nós, cerca de 10.000 a 12.000 
pessoas com esta doença. Classicamente, a doença é três vezes mais frequente nos rapazes, 
mas alguns autores contestam, presentemente, estes dados, afirmando que a proporção de 
raparigas com PEA é maior. A prevalência (número total de casos de uma doença, numa 
determinada população e em certo período de tempo) das PEA é independente da raça, da etnia 
ou de qualquer índice sócio-cultural. 
As manifestações da doença são notadas, quase sempre, antes dos 3 anos de idade, tipicamente 
entre os 6 e os 20 meses de idade. 
Diversas teorias foram propostas para tentar explicar o aparecimento e as manifestações das 
PEA. Parece que as PEA serão o resultado final de um número considerável de causas 
(etiologias). Tem vindo a ser gradualmente aceite que as PEA correspondem a uma constelação 
de perturbações comportamentais que têm por base uma disfunção neurológica (do sistema 
nervoso central). É possível, hoje em dia, identificar uma doença associada em aproximadamente 
1/3 dos casos de PEA. São exemplos destas doenças, entre outros, a síndrome do X frágil, a 
esclerose tuberosa, a neurofibromatose, a fenilcetonúria e algumas infecções durante a gravidez. 
Curiosamente, quando um de dois gémeos monozigóticos (são os gémeos iguais ou verdadeiros) 
apresenta um quadro de PEA, o outro, muito frequentemente, exibe um quadro similar. O mesmo 
não acontece, geralmente, com os gémeos dizigóticos (gémeos diferentes ou falsos). Alguns 
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eventos ocorridos no período prenatal (antes do nascimento), perinatal (durante o nascimento) e 
neonatal (primeiros dias após o nascimento), como, por exemplo as hemorragias durante a 
gravidez e a asfixia (resultante da diminuição da oferta de oxigénio aos tecidos), poderão, 
segundo alguns autores, estar co-implicados na génese do PEA. 
Por vezes, coexiste uma Perturbação do Desenvolvimento Intelectual (PDI) e uma PEA, sendo, 
com frequência, difícil de perceber a origem das manifestações clínicas (se serão imputáveis à 
PDI ou à PEA). São os casos de pior prognóstico, relacionados, quase sempre, com a natureza e 
gravidade da PDI. 
Nas crianças com PEA, só muito raramente foi documentado um período de desenvolvimento 
psicomotor normal. Não raras vezes, os pais e os médicos acreditam que houve uma 
deterioração do desenvolvimento psicomotor (traduzido pela perda de aquisições linguísticas, 
motoras e intelectuais, entre outras), facto que, sabe-se hoje, provavelmente não aconteceu. 
Falemos, agora, das manifestações mais comuns das PEA. As crianças com PEA evitam o 
contacto ocular (olhos nos olhos) e podem resistir ou mostrar desagrado a serem pegados ou 
tocados. Não é raro os pais dizerem "ele estava tão feliz quando estava sozinho, mas começou a 
gritar e a chorar quando o peguei ao colo". Muitos crianças não exibem movimentos de 
antecipação para serem pegados ao colo. Contudo, ao contrário do que geralmente se crê, 
muitas crianças com PEA gostam do contacto corporal, que constitui, em muitos casos, uma das 
únicas formas de comunicação com as outras pessoas. Seres humanos, animais e objectos 
poderão ser tratados da mesma forma, havendo uma relativa incapacidade para a partilha de 
alegrias, interesses e prazeres com as pessoas, mesmo com os familiares. As pessoas, 
designadamente os pais, poderão ser tratadas como se fossem meros instrumentos para alcançar 
determinados objectos. Com frequência, mesmo em situações geradoras de stress, não procuram 
o necessário conforto, ajuda ou segurança junto de adultos e de outras crianças (como os pais, 
os avós ou os irmãos). Tipicamente, as crianças com PEA isolam-se e demonstram incapacidade 
para estabelecerem uma relação social adequada com os seus pares. Esta incapacidade, 
persiste, de um modo geral, durante a infância, a adolescência e, mesmo, a adultícia. À medida 
que a criança cresce, as perturbações da interacção social tornam-se menos evidentes, 
particularmente se a criança é observada em ambientes familiares. 
Muito precocemente, as crianças com PEA demonstram graves problemas na compreensão dos 
gestos e da expressão facial dos seus interlocutores (por exemplo, podem rir-se quando alguém 
grita ou ficar com medo quando alguém ri). A imitação é pobre (por exemplo, dizer adeus ou bater 
palminhas). Fazem um uso muito pobre da mímica facial e dos gestos. Um fenómeno muitas 
vezes descrito é o da persistência da ecolalia (repetição automática das palavras ou dos fins das 
frases dos interlocutores, que em determinada fase do desenvolvimento é normal). Muitos, fazem 
constantemente perguntas, por vezes de uma forma monótona e repetitiva. Mais raramente, está 
descrita a ecopraxia (imitação de gestos e de movimentos do interlocutor). Algumas crianças com 
bom desempenho linguístico conseguem repetir, integralmente, longas conversas, palavra por 
palavra; contudo, poderão ter dificuldade em extrair o significado das frases. Algumas crianças, 
não falantes (Perturbação da Linguagem ou PDI associada!), poderão ser capazes de cantar 
canções e algumas poderão, mesmo, repetir a letra, sendo incapazes, todavia, de o fazer sem a 
música. Com frequência, há perturbações vocais, com tendência para um discurso muito 
pontilhado (escandido ou tipo staccato). Estão referidos problemas da comunicação não-verbal 
(da comunicação por formas que não utilizam a fala): mantêm-se muito afastados ou muito 
próximos dos interlocutores, olham para os lábios em vez de olharem para os olhos de quem lhes 
fala e fecham os olhos, longamente, durante a comunicação com os outros. 
Frequentemente, estabelecem ligações bizarras a certos objectos ou a partes de objectos, como 
pedras, fios, peças de brinquedos, etc, ... Poderão ficar fascinados por objectos que produzam 
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som (copos, campainhas, etc, ...). Os objectos são, muitas vezes, seleccionados por uma 
característica particular (pela sua cor, textura, forma, ...) e são transportadas para toda a parte. 
Ficam tensas se alguém pretende pegar neles. Objectos redondos e susceptíveis de poderem 
rodar, como rodas, moedas e discos, produzem uma enorme atracção. Amiúde, há uma 
aderência inflexível a determinadas rotinas, geralmente não funcionais, e que assumem uma 
forma doentia. Por exemplo, determinada criança, todas as manhãs, quando vai com a mãe às 
compras, tem de correr à volta de um determinado marco do correio. Está descrita uma 
intolerância às mudanças de rotina e de ambiente (pequenas mudanças verificadas no quarto 
poderão produzir uma grande irritabilidade). As estereotipias (movimentos repetitivos, não 
funcionais, como o estalar os dedos, como o "lavar as mãos", como os balanceamentos do tronco 
ou da cabeça) são muito frequentes e característicos das crianças com PEA. Um aspecto peculiar 
(e que alguns autores reputam de muito significativo) é o das respostas anómalas aos estímulos 
sensoriais. Por exemplo, poderão ignorar um ruído forte (ou mesmo um estrondo) e poderão ligar, 
logo a seguir, ao som produzido pelo desembrulhar de um chocolate. Não é rara uma reacção 
anómala à dor, ao calor e ao frio. Frequentemente, há um fascínio pelos contrastes de luzes. 
Podem ter o hábito de cheirar pessoas e objectos. A hiperactividade (traduzida por uma enorme 
irrequietude) é um problema comum. Estão referidos, em muitos casos, problemas de sono. Por 
vezes, auto-agridem-se (batem a si próprios, parecendo insensíveis à dor). 
O défice cognitivo (atraso mental) ocorre em 65-88% de todos os casos de PEA. Muitos 
apresentam habilidades e talentos específicos em determinadas áreas, como, por exemplo, na 
aritmética, na música e na construção de puzzles, sendo capazes de verdadeiras proezas. As 
convulsões ocorrem em 30-40% de todos os casos. Os défices auditivos e visuais são muito 
frequentes. 
Nem todas as crianças com PEA apresentam as características atrás mencionadas e há uma 
ampla variedade, quer na qualidade, quer na gravidade, das manifestações da doença. 
O programa de intervenção assenta, basicamente, na prestação de cuidados médicos, educativos 
e sociais, numa perspectiva pluridisciplinar, sempre com a participação efectiva da família. Tal 
como deve acontecer com todas as pessoas com perturbações do desenvolvimento, as crianças 
e adultos com PEA não podem ser segregadas e devem ser socialmente integradas, desiderato 
muitas vezes difícil de alcançar. Com a introdução das modernas metodologias pedagógicas, o 
prognóstico das PEA, embora com frequência reservado, tem vindo a melhorar. Assim, de acordo 
com os mais recentes estudos, 5-10 % das crianças com PEA virão a tornar-se adultos 
autónomos; 25% das crianças com PEA adquirirão, até à adultícia, uma boa, ou pelo menos 
razoável, autonomia pessoal e social. 


