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Introdução 

 O autismo e outras perturbações desenvolvimentais agudas, como a perturbação invasiva do 

desenvolvimento não especificada e a síndrome de Asperger (Lewis & Rudolph, 2014), agregam 

problemas substanciais nas áreas: social, comportamental e comunicativa (Lord & Bailey, 2002 – cit in. 

Carr, 2006). A perturbação do espetro do autismo é caracterizada por um défice na interação e 

comunicação social, assim como padrões de comportamento restritivos, repetitivos e estereotipados 

(American Psychiatric Association, 2013). 

 Afeta até 1 a cada 100 crianças em idade escolar, sendo considerada uma condição “guarda-

chuva”, caracterizada por bases genéticas e biológicas específicas, por heterogeneidade significativa na 

apresentação clínica, por uma diferente evolução a curto e a longo prazo e, possivelmente, por uma 

resposta diversificada nas várias intervenções (Gialloretiet al., 2016).  

 As perspetivas mais recentes enfatizam a complexidade desta perturbação do 

desenvolvimento, manifesta em todos os níveis de análise, desde da genética, à neurobiologia, aos 

sintomas comportamentais (Lewis & Rudolph, 2014).  

 Crianças com perturbações do espetro do autismo apresentam um risco elevado para o 

desenvolvimento de comportamentos desafiantes, porque, muitas vezes, não possuem 

comportamentos comunicativos funcionais e, desta forma, usam os comportamentos desafiantes para 

conseguir comunicar as suas necessidades e desejos (Martinez, Werch, &Conroy, 2016).  

 

Modelos Explicativos 

 Enquanto algumas formas de autismo são claramente genéticas, permanece a evidência de que 

os fatores relacionados com a hereditariedade não podem explicar todos os casos. Estudos com 

gémeos, têm demonstrado que os fatores ambientais correspondem a 55% do risco de desenvolver uma 

perturbação do espetro do autismo, enquanto a suscetibilidade genética explica apenas 37% dos casos 

(Shaw, Sheth, Li, & Tomljenovic, 2014).  

 A pesquisa mais recente aponta para a etiologia neurobiológica do autismo e para a 

centralidade dos fatores cognitivos, e não emocionais, como base dos principais traços clínicos. Para 

além disso, os estudos comportamentais apontam para a importância dos métodos comportamentais 

diretivos, por oposição aos métodos psicoterapêuticos, não-diretivos, no tratamento de crianças 

autistas (enquanto que o input terapêutico para os pais de crianças com autismo é garantido, este deve 

visar e apoiar os pais e formá-los para que estes possam implementar programas comportamentais 

cuidadosamente concebidos). A evidência parece apoiar um modelo de autismo como uma perturbação 

do sistema múltiplo com influência genética, fatores ambientais e uma componente imunológica 

distinta (Shaw, Sheth, Li, &Tomljenovic, 2014). 
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Etiologia 

 Os resultados mais promissores foram obtidos em estudos epidemiológicos de fatores 

demográficos, incluindo a idade dos pais, particularmente dos cuidadores do género masculino; o 

espaçamento próximo dos nascimentos; os nascimentos múltiplos; o baixo peso de nascimento e a 

prematuridade. Existe alguma evidência de que o ambiente materno-fetal, incluindo as drogas, a infeção 

materna e a reatividade imune materno-fetal, possam contribuir para a etiologia dos distúrbios do 

espectro autista, particularmente, porque estes fatores interagem com o risco familiar-genético e 

epigenético (Szatmari, 2011 – cit in Lewis & Rudolph, 2014). 

 As várias expressões do autismo e os vários modelos explicativos, que refletem diferentes 

níveis de análise das várias disciplinas, da anatomia à neurofisiologia, à genética e à psicologia cognitiva, 

não facilitam a integração de um modelo concetual (Santos & Freitas, 2014). 

 
Prognóstico 

 A identificação precoce e correta, a avaliação e manutenção da criança, com estes problemas, 

característicos da perturbação do espetro do autismo, é essencial (Carr, 2006). Neste mesmo sentido, a 

realização de parcerias com pais e professores é uma dimensão central para a boa prática nesta área 

(Lord & National Research Council, 2001 – cit in Carr, 2006).  

 Os diagnósticos da perturbação do espetro do autismo são feitos por volta dos 5 anos. Tem sido 

sugerido que existem alguns sinais atípicos presentes a partir do 1º ano de vida, especialmente ao nível 

das capacidades sociais e de contacto visual. A deteção e os cuidados prematuros são relevantes para a 

evolução de um prognóstico favorável – aumentar a hipótese de atingir competências de 

funcionamento ao nível da comunicação e da função intelectual; e evitar manifestações mais severas 

(Sampedro-Tobón, González, Vélez-Vieira, & Lemos-Hoyos, 2013). 

 As intervenções realizadas antes dos 3 ½ anos são mais eficazes do que aquelas que começam 

aos 5. A intervenção e recuperação épossível se se providenciarem programas sistemáticos, 

cuidadosamente planeados e que incluam objetivos individuais, que vão ser implementados 

intensivamente durante os primeiros 5 anos (Sampedro-Tobón, González, Vélez-Vieira, & Lemos-Hoyos, 

2013).  

 O prognóstico global das crianças dentro do espetro do autismo é muito difícil de definir, pois 

há que ter em consideração a variabilidade e a gravidade dos sintomas, a sua evolução ao longo do 

desenvolvimento, as oportunidades de uma intervenção precoce e intensiva, bem como as adaptações 

do meio às suas características – na maioria das vezes, são necessárias estruturas educativas que 

capacitem os mais vulneráveis, ou estruturas institucionais que apoiem ou complementem o papel das 

famílias (Santos & Freitas, 2014). 
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Fatores de risco e fatores de proteção 

 

 Fatores de proteção Fatores de Risco 

Contextuais 

-» início precoce do diagnóstico e 

da intervenção (multidisciplinar e 

de longa duração); 

-» maior grau de envolvimento 

social com os pares na infância; 

-» inconsistência da intervenção 

(múltiplos sistemas); 

-» deficiência de vitamina D (causa 

mutações); 

Familiares 

-» envolvimento dos pais e 

cuidadores – bom suporte 

sociofamiliar; 

-» negação do diagnóstico por parte 

dos pais; 

-» aumento da idade das mães 

(independente ou em combinação 

com o aumento da idade dos pais); 

Individuais 

-» ausência de comorbilidades e 

sintomas mais ligeiros; 

-» temperamento pessoal 

(relacionado com o espetro); 

-» quociente de inteligência mais 

elevado; boa linguagem recetiva; 

capacidade de imitação; boas 

habilidades motoras; 

 

-» comorbilidades (défices de 

cognição e/ou motores; doenças 

neurológicas como por exemplo a 

epilepsia; carências nutricionais); 

-» genética (síndrome X frágil; genes 

NLGN3, NLGN4 e NLGN4Y; as 

mutações do gene SHANK2; uma 

homeostase Ca2+ anormal durante o 

desenvolvimento neurológico); 

-» ausência de linguagem 

(SungKoo, 2015; Santos & Freitas, 2014) 

 Embora seja habitual dizer-se que o autismo não tem cura, existem estudos que identificam 

indivíduos que tenham recebido um diagnóstico de perturbação do espetro do autismo e que, ao serem 

mais tarde reavaliados, não era possível manterem o diagnóstico por não cumprirem os critérios 

necessários para tal (American Psychiatric Association, 2000 – cit in Santos & Freitas, 2014). Admite-se 

que perder o diagnóstico é uma possibilidade para uma minoria de crianças e acontece sobretudo com 

indivíduos de elevado funcionamento e sintomas iniciais mais ligeiros (Santos & Freitas, 2014).  

 

Reflexão 

 É necessário um balanceamento entre o que é normativo e atípico – perceber o 

comportamento característico do espetro do autismo (isolamento, agressividade, dificuldades na 

comunicação ou comportamento social, défices de desenvolvimento da linguagem e défices motores, 

etc.) por comparação com crianças neurotípicas, ao nível do diagnóstico e do impacto dos sintomas (na 

criança e na família/contexto). 
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 É, igualmente, essencial entender o contexto em que a criança está inserida, aplicando uma 

abordagem dimensional, refletindo sobre aquilo que envolve a criança. Neste caso, a criança com a 

perturbação do espetro do autismo, principalmente no que toca aos apoios prestados e das alterações 

que ocorrem a nível do contexto e que alteram as características do diagnóstico, e vice-versa. 

 Relativamente aos conceitos de multifinalidade e multicausalidade, é importante salientar que 

o diagnóstico do espetro do autismo pode ter múltiplos resultados (o impacto desta condição é distinta 

em cada criança) e múltiplas causas (dependentes das trajetórias desenvolvimentais). Admite-se, como 

provável, a existência de diferentes etiologias como explicação para os variados quadros da perturbação 

(Santos & Freitas, 2014).  

 Procurando seguir uma perspetiva organizacional do desenvolvimento (Cicchetti, 2016) é 

fundamental perceber a criança/adolescente como sujeito ativo (dá sentido à sua condição especifica); 

procurar uma compreensão e intervenção ao longo do ciclo de vida (principalmente se entendermos 

que a perturbação do espetro do autismo pode ser crónica, permanecendo ao longo da vida). Neste 

mesmo sentido é essencial considerar múltiplos sistemas em que a criança/jovem se insere. 

 Considerando aquilo que são os processos de risco e resiliência, é crucial entendê-los, numa 

perspetiva desenvolvimental, enquanto evolução numa direção em particular. Segundo Luthar, Lyman e 

Crossman (2014), a resiliência reflete o ajustamento positivo apesar das condições de risco, prendendo-

se com uma adaptação positiva – resultados que são substancialmente melhores do que os esperados. 

Quando abordamos a questão de crianças/adolescentes diagnosticados com espetro do autismo, estas 

dimensões devem ser primeiramente relacionadas com os pais/cuidadores destas crianças/jovens. É 

essencial que estes pais, perante a vulnerabilidade encontrada na criança (espetro do autismo enquanto 

risco desenvolvimental – o bem estar da criança é posto em causa tendo em conta fatores adversos que 

podem interferir no decurso do desenvolvimento antes ou depois do nascimento, ao longo do ciclo de 

vida; com consequências adversas a curto ou longo prazo), sejam capazes de se adaptar positivamente 

ao contexto, conseguindo bons resultados apesar das sérias ameaças à adaptação. 

 A questão do risco e da resiliência para o próprio (sujeito com a perturbação do espetro do 

autismo) está relacionado com a interação entre os diferentes fatores e dos resultados e consequências 

que advêm dessa interação. Assim, o processo de resiliência prende-se com aquilo que resulta da 

integração de diferentes fatores protetores, como seja: a intervenção adequada e a resiliência dos 

próprios pais.  

 Em parte, devido às suas necessidades distintas e aos défices generalizados, a parentalidade de 

crianças com perturbações do espetro do autismo apresenta desafios únicos (Goodman &Clenwick, 

2012).  

 De acordo com Goodman e Clenwick (2012), os estudos revelaram que os pais de crianças com 

autismo apercebem-se que os seus filhos são menos “apegados” a eles do que os pais de crianças com 

outras deficiências. Neste mesmo sentido, há uma série de potenciais implicações dos pais quando estes 

percebem que os seus filhos não são tão vinculados a eles: os pais podem sentir um stress maior ou 

sentirem-se menos competentes como pais (por exemplo, se eles interpretam o menor grau de apego 
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do seu filho, como uma reflexão sobre a sua parentalidade). Como resultado, o comportamento 

parental pode ter um impacto negativo (por exemplo, os pais podem ser menos eficazes na 

implementação de intervenções comportamentais com os seus filhos). 

 A vinculação, enquadrada no espetro do autismo, não se foca na identificação de um padrão ou 

grupo, antes corresponde a momentos particulares consoante as características e a expressão que a 

perturbação tem no sujeito e no contexto. De uma forma geral, segundo Rutgers e colaboradores 

(2007), esta problemática pode ser descrita como existindo ativação do sistema de vinculação (no 

espetro autista, os comportamentos realizados para ativar o sistema de vinculação são diferentes do 

normativo: em crianças não-verbais – birras, comportamento agressivo, choro; em crianças verbais – 

gritos, vocalizações, chamamento, palavras isoladas); no entanto, perante a resposta a essa ativação, o 

sujeito reage isolando-se ou recusando o cuidado, não pela inconsistência na responsividade dos 

pais/cuidadores, mas enquanto característica da perturbação. 

 Uma vez que a vinculação é uma via de dois sentidos (relação entre a figura de vinculação e a 

figura vinculada), processo interativo e recíproco (Goodman &Clenwick, 2012) compreendemos que o 

facto de a figura de vinculação não ser “recompensada” pela criança aquando da resposta, não existindo 

a ativação do sistema de prestação de cuidados por esta, pode afetar a motivação dos pais à 

responsividade e à sensibilidade – a reciprocidade das crianças pode ser essencial para os sentimentos 

de satisfação por parte dos pais (Slade, 2009 – cit in Goodman &Clenwick, 2012).  

 

Conclusão 

 Estas dimensões encontram-se presentes ao longo da vida, independentemente da fase etária 

em que o sujeito se encontra (infância, adolescência, vida adulta). Esta característica de continuidade é 

mais fácil de compreender se entendermos esta perturbação como crónica, mantendo-se com 

diferentes expressões e consequências consoante a integração de fatores de proteção e de risco (tanto 

individuais, como contextuais e familiares).   

 Concluindo, é importante salientar que esta perturbação do espetro do autismo, englobando 

múltiplas trajetórias que diferem na sua expressão e no seu impacto, é percecionada como sendo 

extremamente complexa. No entanto, podendo compreender esta problemática de diversas 

perspetivas, conseguimos perceber que, apesar das variadas adversidades enfrentadas, as crianças e os 

seus cuidadores podem ser capazes de ultrapassar e de se adaptar a esta condição, de modo a evoluir 

positivamente.  

 

 “O foco deveria ser ensinar as pessoas com autismo a adaptarem-se ao mundo social que as 

rodeia, mantendo a essência de quem são, incluindo o autismo (…) é tão importante permitir às pessoas 

usarem as suas capacidades e talentos para que cuidem de si.” 

TempleGrandin (2010) 
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