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AUTISMO - HISTÓRIA

Antiguidade – Idade Média
Crianças diferentes -Possuídos por espírito maligno, consequência de pecado cometido pelos pais, 

punição de Deus.

1908 – Eugen Bleuler
Psiquiatra suíço, utiliza o termo autismo para descrever sintomas de esquizofrenia.
“ Autos” - eu

1943 – Leo Kanner
Psiquiatra austriaco, diretor da Psiquiatria infantil Johns Hopkings Hospital
“autismo infantil precoce” – crianças com isolamento extremo desde o ínicio da vida e um desejo
obsessivo pela perseveração no mesmo

1944 – Hans Asperger
“Psicopatia autista na infância” – meninos com défices sociais graves, baixa capacidade para 
fazer amizades e foco intenso em interesses peculiares, pequenos professores. 
Artigo publicado em alemão e recuperado em 1980.



AUTISMO - HISTÓRIA

1952 – DSM I 
1ª edição do Manual de diagnóstico e estatística das doenças mentais, Associação Americana de 
Psiquiatria, nomenclatura e critérios de diagnóstico padronizados.
Sintomas de autismo classificados como uma forma de esquizofrenia infantil.

1950 -1960 
Perspetiva dinâmica do autismo, “ mãe frigorífico”, falta de calor maternal, o autismo era causado 
por pais não responsivos ao seu filho.  

1968 - DSM II
Teoria psicodinâmica do autismo
Os sintomas eram vistos como reflexos de conflitos subjacentes ou reacções de má adaptação 
aos problemas da vida.



AUTISMO - HISTÓRIA

1978 – Michael Rutter
Transtorno invasivo do desenvolvimento
Classifica o autismo com base nos seus sintomas, múltiplas áreas cerebrais afetadas

1981 – Lorna Wing
Tríade sintomática do autismo, conceito de autismo como espetro de condições.
Utiliza pela 1ª vez o nome de Sindrome de Asperger

Pesquisadora, clínica e  MÃE de uma criança com autismo.

Fundou a National Autistic Society
Defendeu uma melhor compreensão e serviços para pessoas com autismo e suas famílias.



AUTISMO - HISTÓRIA

1988 – Filme Rain man
1º filme comercial a caracterizar uma personagem com autismo
Fundamental para aumentar a consciencialização e sensibilizar a opinião pública
Equivoco de que todas as pessoas com autismo tinham habilidades “savant”

1994 – DSM IV e ICD 10 
Classificação equivalente, com o objetivo de evitar a confusão na investigação no autismo
(Perturbações pervasivas do desenvolvimento: Autismo, S. Asperger, Pert. Desintegrativa da Infância, S. Rett, PPD-NOS) 

1998 – Vacina
Revista Lancet publica artigo no qual se afirmava que algumas vacinas podiam causar autismo
Os estudos foram totalmente desacreditados. Fraude cientifica.

2007 – A ONU institui o dia 2 Abril como o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo



AUTISMO - HISTÓRIA

2013 - DSM V 
Perturbação do espetro do autismo, 2 dimensões de sintomas (Interação social e comportamentos 
restritos e respetivos/ alterações no processamento sensorial)
Desaparecem os subtipos de autismo.

2014 – o autismo tem uma prevalência de  1 a 2% da população mundial      

CONDIÇÃO do ESPETRO do AUTISMOPERTURBAÇÃO

CDC, 2014



AUTISMO - MITOS

• O autismo resulta de uma força mística sobrenatural, o autismo é uma feitiçaria encomendada. 

O autismo é uma punição de Deus ou resulta de acção do diabo.

• O autismo é culpa dos pais. 

O autismo é causado por falta de afeto dos pais.

• O autismo tem características físicas que o tornam visualmente identificável.

• O autismo pode ser causado por vacinas

• O autismo pode ser curado por intervenções psicanalíticas, dietas restritivas,  

suplementos nutricionais ou hormonais.



AUTISMO - MITOS

• As crianças com autismo não demonstram afeto ou empatia.

• As crianças com autismo não querem de ter amigos.

• As crianças com autismo não se importam que os excluam,  porque vivem no seu mundo e não percebem.

• As crianças com autismo são todas agressivas e birrentas.

• As crianças com autismo possuem habilidades savant, são sempre grandes génios nalguma área.

• As crianças com autismo não podem frequentar uma sala de aula regular, porque não se adaptam 

nem podem melhorar ou aprender.

• O AUTISMO É FÁCIL DE DIAGNOSTICAR



AUTISMO - VERDADES
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DESENVOLVIMENTO (NORMAL) TÍPICO 

Aquisição de competências, conhecimentos e 

comportamentos com sequência previsível    

• Velocidade variável

• Gradual

• Dinâmica

• Funcional 

DESENVOLVIMENTO ATÍPICO

Diferenças significativas na velocidade de  

aquisição de competências

• Aquisições inconsistentes

• Desvio da sequência normal 

• Regressão

DOMÍNIOS DO NEURODESENVOLVIMENTO

• Motor

• Cognitivo

• Social/emocional

• Comunicação e linguagem

• Autonomia



Perturbações do 
desenvolvimento

Desenvolviment
o Atípico

Sintomas com 
repercussão 

funcional

Desenvolviment
o Atípico

Sintomas sem 
repercussão 

funcional

Desenvolviment
o típico

Marcadores clínicos de doença



The neurodevelopmental disorders are a group of conditions with onset in the developmental period. The disorders typically

manifest early in development, often before the child enters grade school, and are characterized by developmental deficits that

produce impairments of personal, social, academic, or occupational functioning. The range of developmental deficits varies from

very specific limitations of learning or control of executive functions to global impairments of social skills or intelligence.
DSM V, 2013



Perturbação do neurodesenvolvimento, complexa e  heterogénea nas suas manifestações.

Etiologia neurobiológica : factores genéticos, epigenéticos e ambientais.

Prevalência – 0,7 a 2,64% (1 em cada 68 crianças) , 4 rapazes:1 rapariga

Caracteriza-se por limitações em 2 domínios: 1- comunicação e interação social; 

2- padrões de comportamento, interesses e atividades restritos,

repetitivos e alterações sensoriais

Não existe tratamento farmacológico.

Intervenção precoce e intensiva.

Evolução dinâmica ao longo da vida.

PERTURBAÇÃO DO ESPETRO DO AUTISMO



Perturbações Pervasivas do Desenvolvimento, (DSM-4-TR)

1- Autismo

2- Sindroma de Asperger

3- Perturbação desintegrativa da infância

4- Sindroma de Rett

6- PPD-NOS



A – Dificuldades persistentes na comunicação e interação social, demonstrado por défices nas 3 áreas seguintes : 

1 – reciprocidade social e emocional

2 - comportamentos de comunicação não verbal utilizados na interação social

3 – iniciar, manter ou compreender relacionamentos sociais

B – Padrões de comportamento, interesses ou atividades restritos e repetitivos, demonstrado por ≥ 2 dos seguintes :

1 – movimentos repetitivos ou estereotipados, envolvendo objetos ou linguagem ( ecolalia, estereotipias, ordenar objetos, etc.)

2 – insistência nas mesmas coisas, aderência inflexível a rotinas, padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal

3 – interesses restritos e fixos, anormais na intensidade e foco

4 – hipo ou hiper-reactividade a aspetos sensoriais do ambiente (resposta adversa a sons, indiferença  aparente à temperatura, cheirar 

ou lamber objetos, etc.) 

C – Limitações clinicamente significativas no funcionamento adaptativo 

D – Inicio precoce na infância. Podem tornar-se aparentes apenas quando as exigências sociais são mais complexas.

E – Não melhor explicado por dificuldades intelectuais ou atraso global de desenvolvimento.

CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO DSM V



Ausência de iniciativa social →desinibição no contato social

Dificuldades na reciprocidade social

Dificuldade em entender as intenções ou emoções dos outros

Dificuldade em adaptar-se de forma flexível as necessidades de interação do outro

Dificuldades na comunicação integração da linguagem não verbal e verbal 

( expressão facial, contato ocular, etc.)

INTERAÇÃO SOCIAL



Inflexibilidade do comportamento ou pensamento – causa frequente de irritabilidade e comportamentos   de oposição.

Rituais autistas sejam verbais ou comportamentais causam interferência significativa na vida da criança e sua família.

Têm frequentemente um padrão de repetição ou simetria. Não é precipitado por nenhum pensamento ansioso, mas causa 

desconforto significativo se não é cumprido.

As estereotipias motoras ou verbais ocorrem com frequência associadas a diversos estados emocionais, tanto positivos 

como negativos.

Interesses restritos são interesses intensos, não funcionais, repetitivos e sem objetivo social.

As alterações sensoriais considerados pela 1ª vez  sintomas essenciais para o diagnóstico, são causa importante de

mal-estar. Incluem alterações da  tolerância a estímulos sensoriais específicos (auditivos, visuais, tácteis, olfativos, etc.)

INTERESSES RESTRITOS E COMPORTAMENTOS REPETITIVOS



Limitações na comunicação e interacção social

Comportamentos restritos e repetitivos

Nivel 1 – suporte ligeiro
Nivel 2 – suporte moderado
Nivel 3 – suporte substancial

Dificuldades intelectuais

Perturbação da linguagem

Dças médicas, genéticas ou ambientais 
X-frágil

Esclerose tuberosa
Epilepsia …

Perturbações emocionais ou do 
neurodesenvolvimento

PHDA
Pert. Coordenação motora

Depressão
Ansiedade

Tiques
Tourette

Perturbação do sono 

Sintomas causam limitação  
clinicamente significativa no 
funcionamento social, escolar, 
ocupacional

Sintomas de ínicio precoce no 
desenvolvimento

Sintomas não são melhor explicados 
por dificuldades intelectuais ou ADPM

Sintomas core

Nível de gravidade

Especificadores

Outros critérios

DSM V



Avaliação compreensiva e  multidisciplinar

- Avaliação médica (RMN – CE, EEG, Array CGH)

- Entrevista e observação estruturada para descrição e caracterização dos 

comportamentos PEA (ADI-R, ADOS-2)

- Avaliação DPM/cognitiva

- Avaliação da linguagem, caracterização do perfil de aprendizagem

- Avaliação do comportamento adaptativo



OBJETIVOS:

Melhorar o funcionamento social e as capacidades de interação e jogo

Melhorar competências comunicativas (funcionais e espontâneas)

Melhorar a autonomia

Redução de comportamentos negativos ou não funcionais

Promover a aprendizagem académica e a cognição

A Intervenção deve precoce, individualizada e intensiva,  depende do perfil de 

competências e dificuldades e das necessidades da criança e sua família.

INTERVENÇÃO



TERAPÊUTICA FARMACOLÓGICA

Hiperatividade, desatenção e impulsividade

Agressão, auto-mutilação

Ansiedade

Comportamentos obsessivo-compulsivos

Sintomas depressivos

Disfunção do sono



AUTISMO - DESAFIOS
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