


Avaliação e Intervenção no Autismo

Mariana Santos Lucas

Centro de Neurodesenvolvimentoe Comportamento da Criança e do Adolescente do Hospital da Luz



Os Comportamentos Restritos e Repetitivos, de comportamento, interesses ou atividades.



Na perspetiva dos pais….

“Gosta de alinhar os carros todos e arrumá-los por cores.”

“Sempre que alteramos o caminho para a escola desencadeia uma birra.”

“Abana ou sacode as mãos quando está feliz”.

“Sabe todas as marcas de automóvel”.

“Gosta muito de cheirar a comida, objetos e até as pessoas.”



Na perspetiva dos técnicos….

• Uso repetitivo de brinquedos e objetos;

• Dificuldade em aceitar alterações de rotina;

• Comportamentos ritualizados;

• Movimentos estereotipados;

• Fascínio por temas específicos;

• Resposta sensorial atípica;

• Manifestação variável;

• Impacto no funcionamento social e ocupacional.
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Importante distinguir….

Estereotipia

Interesse Restrito

Interesses intensos, não funcionais, repetitivos e sem objetivo social.

Ritual

Têm um padrão de repetição ou simetria. Não é precipitado por nenhum
pensamento ansioso, mas causa desconforto significativo se não é cumprido.

Comportamento caracterizado pela sua repetição, que contempla respostas
motoras ou verbais que persistem mesmo na ausência de consequências sociais.
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Comportamentos Restritos e Repetitivos

• Não são exclusivos da Perturbação do Espetro do Autismo

• Manifestação variável em função da idade e desenvolvimento cognitivo

Higher Order

Lower Order

• A frequência pode aumentar com a idade

• Estáveis ou diminuem com a idade

• Parecem ter relação com o QI Não Verbal

• São observadas no desenvolvimento
neurotípico



Papel do QI na expressão dos CRR

• QI Não Verbal parece estar associado a comportamentos repetitivos “Lower Order”;

➢ Possível relação positiva com interesses restritos
➢ Sem correlação com alterações na comunicação social

Ou seja... Perfil Cognitivo e alterações na Comunicação Social sem relação clara 
com expressão dos CRR!!

➢ Intervenção na Cognição ou na Comunicação Social não trará resposta para a diminuição dos CRR 



• Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais

Comportamentos Restritos e Repetitivos – DSM 5

• Movimentos repetitivos e estereotipados no uso de objetos ou fala;

• Resistência à mudança, adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualísticos de comportamento;

• Interesses restritos anormais na intensidade e foco;



Comportamentos Repetitivos e Restritos e Características Sensoriais

• Relação Complexa e longe de estar esclarecida! 

• Processamento Sensorial como subdomínio dos CRR?

• CRR como mecanismos compensatórios em resposta a défices sensoriais?

• Abordagens Terapêuticas Distintas!



Modelação e Processamento Sensorial

• Capacidade de regular e organizar o grau, intensidade e natureza das respostas a inputs

sensoriais de uma maneira gradual e adaptativa;

• Fundamental para um desempenho funcional;

• Fraca capacidade de processamento sensorial pode afetar desenvolvimento social, cognitivo

e sensorio-motor;

• A investigação mais recente em neurociências enfatiza a importância da modelação dos 

diferentes estímulos sensoriais como parte do funcionamento optimal do SNC.



• Limiar Neurológico;

• Resposta comportamental; 

• Limiar de resposta alto ou baixo;

• Variabilidade dentro do funcionamento do SNC;

• Modelação;

• Habituação;

• Sensibilização.

➢ Modelação pobre entre habituação e sensibilização: comportamentos disruptivos/desviantes

➢ Se a criança não está a processar informação sensorial, pode não ser capaz de aprender sobre o

envolvimento e aparentar um perfil pouco responsivo ou desastrado.

Low

Registration

Sensory
Sensitivity

Sensation
Seeking

Sensation
Avoiding

Perfil Sensorial: Conceitos importantes



Por que razão acontecem?

• Função reguladora e compensatória

a) Compensar níveis de hipo ou hiperreatividade
b) Ajudar a regular sentimentos de ansiedade
c) Manifestação de uma emoção

• Gratificante (satisfação de necessidade sensorial);

• Oportunidades de aprendizagem (processamento sofisticado de informação).



Quando é que consideramos que são um problema?

• Horas diárias dedicadas a esse interesse.

• Interferência com as atividades familiares.

• Comprometimento do comportamento adaptativo.

• Condicionamento de oportunidades de aprendizagem.

• Estigma social.

Aumento dos 
níveis de stress 

familiar

Estilos 
Parentais 
Negativos



Por isso é muito importante…

• Perceber por que razão acontecem.

• Por que razão está a criança a desenvolver este comportamento.

• Qual o objetivo de alterar este comportamento?

Estereotipia Interrupção
Interferência

com modelação
sensorial

Surge outro 
comportamento



Sugestões e Estratégias

• Se a causa for obter input sensorial

- Escolher brinquedos que possam trazer sensações semelhantes às desencadeadas pelo
comportamento

- Pedir ajuda a um Terapeuta Ocupacional para desenvolver exercícios motores e outras atividades que

ajudem a aumentar input sensorial (introduzir em diferentes momentos do dia)

- Substituir o comportamento por outro socialmente mais aceite

(saltar/abanar – trampolim/baloiço)



Sugestões e Estratégias

E quando é um comportamento gratificante?

• A criança prefere manter-se nesse comportamento em vez de brincar/interagir;

• Fica “presa” nesse comportamento e não consegue redirecionar a sua atenção.

Sugestão:

- Juntar-se à brincadeira e imitar a criança (como forma de captar a sua atenção);

- Modelar o novo comportamento: gradualmente, mostrar outras formas de usar o brinquedo;

- Intercalar os dois comportamentos;

- Importante: DIVERSÃO!!!



Sugestões e Estratégias

• Para redirecionar a sua atenção para outra tarefa

- Pode ser necessário retirar o brinquedo

• Usar ordens claras: “só mais uma vez”;

• Usar um temporizador; 

• Negociar com outro brinquedo que goste.



Sugestões e Estratégias

• Quando acontece para compensar os estímulos sensoriais do meio (overload)

- Antecipar: rotinas (ambiente previsível);

- Monitorizar o que causa maior/menor responsividade (salas com muita luz; contextos de muito barulho);

- Construir um “KIT” (ex.: headphones, chapéu, óculos, palhinha);

- Reconhecer que as crianças precisam de recuperar de momentos de overload sensorial (escola) e pode

ser importante estabelecer um tempo em que possam ter esses comportamentos.



Como entrar
num avião?

Arrumar a minha
mala

Ir de carro até ao
aeroporto

Esperar na fila Pode estar algum
barulho

Por as minhas coisas
numa caixa para passar

na segurança

Ir para a porta de 
embarque

Sentar e esperar
para entrar no 

avião

Entrar no avião Sentar no lugar e 
apertar o cinto

Voar até ao destino e 

lembrar as minhas

estrtégias que uso para me 
acalmar

Sugestões e Estratégias

Se acontecem para regular níveis de ansiedade:

• Distrações: brinquedo favorito, KIT;
• Respiração (balão; bolas de sabão);
• Antecipar fatores causadores de stress (história social);
• Frases de “coping”.

Se acontecem para evitar as exigências do meio (fuga):

• Rotinas diárias – reforça a participação da criança e 
ajuda a diminuir os comportamentos desajustados
• Avisos – quando é que vai começar, terminar.
• Linguagem muito clara.
• Ensinar a pedir ajuda.



Ideias importantes para levar para casa

• A forma de abordar este comportamento depende muito da razão pela qual ele ocorre;

• Analisar e refletir sobre o seu propósito;

• Pedir ajuda técnica especializada.



Enquanto cuidadores…

• Quais são as causas possíveis para este comportamento?

• O comportamento é adequado à idade da criança ou nível de desenvolvimento?

• O que é que a criança está a tentar comunicar?

• O envolvimento está a ajudar a criança? (estímulos, atividades, crianças na sala)

• Quais são as minhas expectativas para um comportamento apropriado? 

• Será que o meu comportamento e abordagem pode estar a contribuir para este comportamento?

• Há alturas ou situações em que é mais provável que aconteça?

• Há alguma alteração na vida da criança que possa estar a afetar este comportamento?

• Preciso de ajuda profissional externa?

• A equipa escolar e comunidade está ciente da consistência necessária na abordagem a ter?



Intervenção na Perturbação do Espetro do Autismo: ideias gerais

• Preparar a intervenção:

1) Perfil Funcional

- Testes Psicométricos (Griffiths; WISC-III).
- Levantamento de Competências – Programa Portage)

2) Partilha com os pais e com a escola

3) Definição de Objetivos Gerais

4) Definição de Objetivos Específicos

5) Técnicos (Equipa Multidisciplinar) 

6) Metodologia

7) Reavalição

TEACCH; DENVER; DIR- FLOORTIME; APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS (ABA); PECS

Interação Social Autonomia
Desenvolvimento 

Motor
Reciprocidade 

Socio-Emocional

Cognição Comportamento
Atenção / 

Concentração
Competências 
Académicas



Objetivos Gerais e Específicos

Exemplo: 

Criança de 3 anos com Atraso Global do Desenvolvimento, sem oralidade

OBJETIVO GERAL OBJETIVO ESPECÍFICO

Melhorar a Interação Social Aumentar a iniciativa para a interação

Aumentar a Comunicação Usar o gesto com intenção comunicativa

Desenvolver a Cognição Associar dois objetos iguais

Promover a Autonomia Segurar no copo com uma mão

Melhorar o Processamento Sensorial Aumentar tolerância a texturas novas (ex.: plasticina)

Evoluir no Desenvolvimento Motor Atirar a bola a um cesto (coordenação visuomanual)



Objetivo Específico: Divisão de Tarefas

Objetivo: fazer uma linha na folha com o lápis

1) Segurar o lápis

Com manipulação total

Com manipulação parcial

Sem manipulação

Com suporte visual

Sem suporte visual

Com pedido verbal

2) Segurar o lápis com preensão adequada

3) Segurar a folha com a outra mão

4) Coordenar as duas mãos

5) Fazer pequenos rabiscos

6) Rabiscar de forma contínua

7) Rabiscar livre 

8) Rabiscar circularmente

9) Imitar rabiscos do adulto

10) Imitar movimentos horizontais

11) Fazer uma linha horizontal



Importante na implementação do plano

• Intensidade
• Equipa multidisciplinar
• Apoio individualizado
• Sessões de Grupo
• Participação dos pais



Integração Escolar e Social

1) Espaço Físico Estruturado

- Rotina, Organização e Sequência

◆ Oferece uma estrutura externa para ajudar a criança a criar estruturas mentais internas;

◆ Centra-se nas áreas fortes da criança (processamento visual, rotinas e interesses específicos);

◆ Permite que o espaço fale por si;

◆ Permite diminuição de distrações.

2) Trabalho com os pares (sensibilização)

3) Adaptação de materiais (simplificar informação, usar tecnologias de apoio)



Estruturação das sessões

Atividade Tempo

Trabalho Estruturado 30/35 min

Trabalho Autónomo 10 min

Trabalho com material diferente (ex.: PC) 10 min

Momento Final (recompensa / jogo) 5 min

Material

• Gestão do Comportamento Tabelas Reforço | Placas de Espera



Desafios na escolarização

• A leitura e a escrita

• A compreensão leitora

• Linguagem Social

• Resolução de Problemas

• Memória auditiva e de trabalho

• Coerência Central (dificuldade na sintetização de informação)

• Co-morbilidades (défice de atenção: dificuldade em focar vs hiperfoco – aprendizagem seletiva)

Método Sintético

• Bottom-Up: opção mais flexível e generalizada

Método Global

• Top-Down: perceção visual, atenção e memória



Muito importante: ligação estreita com a escola

• Reuniões Multidisciplinares

• Observação Informal

• Formação Educadores, Professores e Auxiliares

• Definição de Objetivos

• Organização da Sala de Aula



O que não falámos…

• A Perturbação do Espetro do Autismo e a transição para a vida adulta;

• A Perturbação do Espetro do Autismo no feminino;

• A Perturbação do Espetro do Autismo de ótimo prognóstico;

• O autismo não verbal

• Co-morbilidades com outras Perturbações do Neurodesenvolvimento e 

Pedopsiquiátricas.



Considerações Finais

DAR 
TEMPO

ROTINAS E 
ENVOLVIMENTO

EXPLICAR
E SER 
CLARO

COMUNICAÇÃO
NÃO VERBAL

COMPREENDE
R



OBRIGADA!a


