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AUTISMO/SÍNDROME DE ASPERGER 
2 Abril, Dia Mundial do Autismo 

 

DEFINIÇÃO 

O que é?  

Autismo: O autismo é uma deficiência e não uma doença mental.  

 

"É hoje geralmente aceite que as perturbações incluídas no espectro do 

autismo, Perturbações Globais do Desenvolvimento nos sistemas de 

classificação correntes internacionais, são perturbações neuropsiquiátricas que 

apresentam uma grande variedade de expressões clínicas e resultam de 

disfunções do desenvolvimento do sistema nervoso central multifactoriais " 

(Descrição do Autismo, Autism-Europe, 2000).  

O autismo é mais conhecido como um problema que se manifesta por um 

alheamento da criança ou adulto acerca do seu mundo exterior, encontrando-

se centrado em si mesmo ou seja existem perturbações das relações afectivas 

com o meio. 

http://omundomaravilhosodosautistas.blogspot.com/search/label/2%20abril%20dia%20Mundial%20do%20Autismo
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O comportamento delas é constituído por actos repetitivos e estereotipados; 

não suportam mudanças de ambiente e preferem um contexto inanimado. 

O autista possui uma incapacidade inata para estabelecer relações afectivas, 

bem como para responder aos estímulos do meio. 

É universalmente reconhecida a grande dificuldade que os autistas têm em 

relação à expressão das emoções. 

SINAIS INDICADORES 

Características comuns do autista:  

 

 Tem dificuldade em estabelecer contacto com os olhos. 

 Parece surdo, apesar de não o ser. 

 Pode começar a desenvolver a linguagem, mas repentinamente ela é 

completamente interrompida.  

 Age como se não tomasse conhecimento do que acontece com os 

outros. 

 Por vezes ataca e fere outras pessoas mesmo que não existam motivos 

para isso. 

 Costuma estar inacessível perante as tentativas de comunicação das 

outras pessoas. 

 Não explora o ambiente e as novidades e costuma restringir-se e fixar-

se em poucas coisas. 

 Apresenta certos gestos repetitivos e imotivados como balançar as mãos 

ou balançar-se. 

 Cheira, morde ou lambe os brinquedos e ou roupas,  

 Mostra-se insensível aos ferimentos podendo,  inclusive ferir-se 

intencionalmente . 
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O comportamento característico do Autista. 

( Imagem retirada do site: 

http://www.itu.com.br/noticias/detalhe.asp?cod_conteudo=8564&adm=1 ) 

 
 

 
 Encontrando 04 (quatro) destas características – em idade inadequada 

e de modo persistente – deve ser lembrada a possibilidade de Autismo. 

Caso se encontre 07 (sete) dessas características – naquelas mesmas 

condições – o diagnóstico de Autismo necessita ser seriamente 

considerado e a criança, portanto, ser submetida à avaliação.  

DSM-IV-TR, Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações 
Mentais, 4ª ed., Texto Revisto, Lisboa, Climepsi Editores, 2002  
 
 

http://www.itu.com.br/noticias/detalhe.asp?cod_conteudo=8564&adm=1
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CAUSAS 

 

Uma das primeiras perguntas que 

os pais ou os profissionais fazem é: 

Quais são as causas do autismo?  

 

Nos anos 40 e 50 acreditava-se que 

a causa do autismo residia nos 

problemas de interacção da criança 

com os pais. Várias teorias sem 

base científica e de inspiração 

psicanalítica culpabilizavam os pais, 

em especial as mães, por não 

saberem dar respostas afectivas 

aos seus filhos. Esse período foi 

dramático e levou algumas mães a 

tratamento psiquiátrico e em 

extremo, ao suicídio.  

 

A partir dos anos 60, a investigação 

científica, baseada sobretudo em 

estudos de casos de gémeos e nas 

doenças genéticas associadas ao 

autismo (X Frágil, esclerose 

tuberosa, fenilcetonúria, 

neurofibromatose, diversas 

anomalias cromossómicas) mostrou 

a existência de um factor genético 

multifactorial e de diversas causas 

orgânicas relacionadas com a sua 

origem. Estas causas são diversas 

e reflectem a diversidade das 

pessoas com autismo.  

 Parece haver genes 

candidatos, ou seja uma 

predisposição para o autismo 

o que explica a incidência de 

casos de autismo nos filhos 

de um mesmo casal. É 

possível existirem factores 

hereditários com uma 

contribuição genética 

complexa e multidimensional. 
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 Alguns factores pré natais 

(ex.rubéola materna, 

hipertiroidismo) e peri natais 

(ex.prematuridade, baixo 

peso ao nascer, infecções 

graves neonatais, 

traumatismo de parto) podem 

ter grande influência no 

aparecimento das 

perturbações do espectro do 

autismo. 

 Há uma grande incidência de 

epilepsia na população 

autista (26 a 47%) enquanto 

na população em geral a 

incidência é de cerca de 

0,5%. 

 Há também estudos post 

mortem em curso sobre as 

anomalias nas estruturas 

(cerebelo, hipocampus, 

amígdala) e funções 

cerebrais das pessoas com 

autismo.  

 

Há contudo, neste momento 

uma conclusão importante 

que reúne o consenso da 

comunidade científica:  

 

 

 

Não há ligação causal entre 

atitudes e acções dos pais 

e o aparecimento das 

perturbações do espectro 

autista. As pessoas com 

autismo podem nascer em 

qualquer país ou cultura e 

o autismo é independente 

da raça, da classe social ou 

da educação parental.  
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CRESCER COM O AUTISMO 

 

Como o autismo se processa ao 

longo da vida?  

Ao longo da vida há uma evolução 

dos sintomas relacionada com as 

características dos diferentes níveis 

etários e com as características 

individuais. A pessoa com autismo é 

um indivíduo único e não deixa de 

passar por todas as etapas da vida 

como qualquer outro ser humano. 

 

O bebé com autismo pode 

demonstrar: indiferença, falta de 

interesse pelas pessoas e pelo 

ambiente, medos estranhos. Não dá 

resposta ou dá respostas diferentes 

das dadas pelos outros bebés. Pode 

ter problemas de alimentação, ou de 

sucção; ter falta de interesse pela 

comida; rejeição ou preferência por 

certos alimentos. Pode ter 

problemas de sono e chorar muito 

ou nunca chorar. 

 

Até aos 12 meses podem aparecer 

comportamentos repetitivos, 

restritivos ou estereotipados (bater 

palmas, rodar objectos, abanar a 

cabeça). A criança pode ter 

interesses obcessivos pela luz, por 

um brinquedo ou objecto. Pode 

tardar a andar. 
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Até aos 24 meses, manifesta-se a 

ausência ou dificuldade de 

comunicação verbal e gestual. A 

linguagem pode tardar ou não 

aparecer. 

 

A criança pode não manifestar 

interesse pelas actividades de 

autonomia que começam 

geralmente nessa idade (querer 

comer sozinho e vestir-se sozinho); 

dá respostas inadequadas aos 

estímulos sensoriais: tem hipo ou 

hiper sensibilidade ao frio e ao 

calor, à luz, à dor ou a certas 

texturas. Há falta de correlação da 

causa efeito. 

 

Depois dos 2 anos, a criança pode 

não brincar normalmente, não entrar 

em brincadeiras com pares ou com 

o grupo. 

 

A esta altura, os problemas do 

domínio cognitivo, especialmente de 

linguagem, começam a estar 

presentes. A criança com autismo 

usa a ecolália frequentemente. Fala, 

utilizando padrões repetitivos e não 

usa o «sim» e o «não»; inverte os 

pronomes; escolhe palavras cujo 

som lhe agrada e repete-as fora do 

contexto. Não compreende os 

sentidos figurados. 

 

O período dos 3 aos 6 anos é uma 

etapa muito difícil para a criança e 

para os pais pois a deficiência 

manifesta-se claramente. Podem 

aparecer comportamentos 

agressivos, birras sem causa 

aparente, medos excessivos ou 

irracionais de situações diárias. 

 

Dos 6 anos à adolescência alguns 

dos sintomas mais perturbadores de 

comportamento tendem a diminuir. 

Mas o autismo permanece uma 

incapacidade para o resto da vida.  
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PROBLEMAS 

ASSOCIADOS 

 

As pessoas com autismo têm três 

grandes grupos de perturbações. 

Segundo Lorna Wing (Wing & 

Gould,1979), a partir de uma 

investigação feita em Camberwell, a 

tríade de perturbações no 

autismo manifesta-se em três 

domínios: social, linguagem e 

comunicação, pensamento e 

comportamento.  

 

Domínio social: o desenvolvimento 

social é perturbado, diferente dos 

padrões habituais, especialmente o 

desenvolvimento interpessoal. A 

criança com autismo pode isolar-se 

mas pode também interagir de 

forma estranha, fora dos padrões 

habituais.  

 

Domínio da linguagem e 

comunicação: a comunicação, 

tanto verbal como não verbal é 

deficiente e desviada doa padrões 

habituais. A linguagem pode ter 

desvios semânticos e pragmáticos. 

Muitas pessoas com autismo 

(estima-se que cerca de 50%) não 

desenvolvem linguagem durante 

toda a vida.  

 

Domínio do pensamento e do 

comportamento: rigidez do 

pensamento e do comportamento, 

fraca imaginação social. 

Comportamentos ritualistas e 

obsessivos, dependência em 

rotinas, atraso intelectual e ausência 

de jogo imaginativo.  
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AOS PAIS, EDUCADORES, PROFESSORES 

 

Infelizmente não existe um 

tratamento curativo para o autismo. 

Poucos são os tratamentos 

actualmente existentes uma vez que 

os resultados são muito pequenos e 

morosos. As necessidades 

educativas das pessoas com 

autismo devem ser determinadas 

individualmente.Os métodos 

utilizados baseiam-se, em grande 

parte, nas terapias 

comportamentais. 

Os tratamentos passam por uma 

estimulação e por um apoio 

constante como forma de estimular 

e fazer com que a criança interaja 

com o ambiente, com as pessoas e 

com outras crianças. Um ambiente 

inadequado ou falta de educação 

apropriada podem levar a uma 

regressão e/ou perda de 

capacidades previamente 

adquiridas e ainda a prevalência de 

comportamentos como a auto-

mutilação, gritos, destruição, 

violência a terceiros. 

O papel da Assistente Operacional 

é funcionar como intermediária nas 

questões sociais e de linguagem. O 

objectivo é ensinar à criança com 

sintomas do espectro autístico como 

participar das actividades sociais, 

como se relacionar com crianças da 

sua idade e o que se espera dela 

em cada situação. Em alguns 

momentos é necessário traduzir a 

informação auditiva (ordens verbais) 

em informações visuais, apontando 

ou mostrando figuras relacionadas 

com o que foi dito. Fonte: 

www.carlagicovate.com.br 

http://www.carlagicovate.com.br/
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Frequente lugares públicos com seu 

filho 

• Onde ele possa brincar em 

actividades necessárias para 

qualquer criança. Ex. escorregar, 

balançar, pendurar-se, correr, etc. 

• Se ele for maior faça caminhadas 

em parques, praias, praças, jardins, 

zoológicos, etc. 

• É importante frequentar locais 

públicos com seu filho, mesmo 

porque algumas vezes isto é 

inevitável. 

• Antes de fazer com seu filho 

alguma actividade programada por 

você em local público, esteja certo 

de que conseguirá manter a 

situação sob controle. 

• Se você tiver oportunidade de se 

organizar neste sentido, depois de 

algum tempo vai perceber que 

realmente valeu a pena. 

• Trabalhe pela independência de 

seu filho. 

• Incentive seu filho a vestir-se 

sozinho. 

 

• Uma técnica muito boa utilizada é 

começar deixando apenas o último 

passo para ele. Ex. coloque a 

cabeça e a manga da camisa, 

deixando que ele complete a acção. 

• Incentive-o também, da mesma 

forma, a se servir, comer, beber e 

assim por diante. 

• Ao fazer isto, celebre e elogie 

cada avanço. Não se irrite com os 

pequenos retrocessos. 

• Estabeleça rotinas que facilitem a 

organização de seu filho. 

• A criança que tem autismo tem 

uma tendência muito grande a se 

fixar em rotinas. Você pode utilizar 

isso em favor da tranquilidade dela 

mesma. Ex. Horários de banho, 

jantar, almoço, dormir, escola, 

lugares, roupas, desenhos etc. 

• Importante !!! As rotinas não são 

imutáveis, e é melhor que seu filho 

aprenda isto desde cedo. Pois ao 

mesmo tempo em que a rotina é 

importante, é importante também 

aprender a aceitar mudanças.  
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CURIOSIDADES 

CURIOSIDADES... 
Sabia que... 

 o Autismo afecta 1 em cada 1000 crianças? 

 o Autismo ocorre predominantemente no sexo masculino (3 rapazes para 1 rapariga)? 

 os irmãos(ãs) das crianças com autismo têm 10 vezes mais probabilidades de serem 
também autistas? 

 cerca de 10% dos autistas manifestam o chamado "síndrome savant", ou seja, têm um 
talento específico? 

 Blind Tom, um autista que viveu entre 1849 e 1908 e que foi considerado "a oitava 
maravilha do mundo", ficou na História por ser capaz de tocar mais de 7000 peças de 
piano, embora não fosse capaz de reproduzir mais de 100 palavras? 

 no filme Rayman, Dustin Hoffman interpreta o papel de Raymond Babbit, um autista 
capaz de memorizar sequências de cartas num casino? 

 há indivíduos com Síndrome de Asperger que frequentam o Ensino Superior e que 
obtêm óptimos resultados? 
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 DSM-IV-TR, Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais, 4ª ed., Texto Revisto, 

Lisboa, Climepsi Editores, 2002  

 

MELLO, Ana Maria S. Ros de, Autismo: guia prático. 4. ed. São Paulo: AMA; Brasília: 

CORDE, 2005.  

 

Unidades de ensino estruturado para alunos com perturbações do espectro do autismo 
Normas Orientadoras, (2008) Ministério da educação, Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento 
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E SITES RECOMENDADOS 

Sugerimos a consulta de alguns sites: 

 www.appda-lisboa.org.pt 

 www.ama-autismo.pt 

 aromasdeportugal.blogspot.com 

 partilharombroamigo.blogspot.com 

 http://educacaoespecial.madeira-edu.pt 

Federação Portuguesa de Autismo 

Tel.:  213616250 

E-mail:    info@appda-lisboa.org.pt 

Site:   www.appda-lisboa.org.pt 

 

Professora de Educação Especial  (Grupo 910): Sílvia Veloso 

http://www.appda-lisboa.org.pt/
http://www.ama-autismo.pt/
http://aromasdeportugal.blogspot.com/
http://partilharombroamigo.blogspot.com/
mailto:info@appda-lisboa.org.pt
http://www.appda-lisboa.org.pt/

