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Como posso 
saber se um 
adulto é 
autista?
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O que é o Autismo? 
O autismo é uma perturbação do desenvolvimento que afecta 
a maneira como as pessoas interagem com os outros. Pessoas 
com autismo tendem a achar situações sociais difíceis e 
preferem atividades restritas e repetitivas.

Nossas ideias mais actuais sobre o autismo começaram na 
década de 1940, quando o termo foi usado para descrever 
crianças com problemas emocionais e sociais. Desde então, 
nossa abordagem tornou-se mais subtil. O diagnóstico pode 
ser difícil, e pode haver muitos adultos com Perturbação do 
Espectro do Autismo (PEA) que não foram diagnosticados 
na infância, quando nossa compreensão do autismo era mais 
restrita.

Crianças e adultos, homens e mulheres e pessoas de todos os 
níveis de capacidade intelectual podem ter PEA. Hoje 
existem cerca de 600.000 pessoas em Portugal que sabem 
que têm esta condição.
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O que os 
especialistas 
procuram para 
diagnosticar o 
Autismo? 
Não há teste biológico para a perturbação do 
espect ro do aut ismo. Em vez d isso , os 
especialistas fazem perguntas para explorar a 
interação e o entendimento social de alguém. Para 
fazer um diagnóstico de autismo, os especialistas 
procuram dois tipos de comportamento. 

Comportamentos sociais

A PEA afecta a maneira como as pessoas interagem e se 
comunicam, e pode ser evidente desde a primeira infância. 
Em adultos, isso pode ser observado na linguagem corporal 
idiossincrática, tom de voz ou contacto visual dificultado. As 
pessoas com PEA podem compreender as coisas de maneira 
literal, perder o ponto do que os outros dizem na conversa ou 
embarcar em monólogos sobre seus próprios interesses. 
Amizades e relacionamentos recíprocos podem ser difíceis de 
forjar nas pessoas com PEA.
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Para explorar os comportamentos sociais, 
os especialistas podem perguntar às 
pessoas se elas gostam de fazer conversa 
de circunstância ou se acham fácil saber o 
que os outros estão a pensar. 

Pode-se perguntar às crianças se elas 
acham fácil brincar de faz-de-conta com 
outras crianças. Nenhuma dessas respostas 
por si só revela se alguém tem PEA, mas 
ao fazer muitas dessas perguntas, os 
especialistas são capazes de criar uma 
imagem de como um indivíduo interage 
com os outros.

Comportamentos não sociais

Pessoas com PEA tendem a não gostar de 
mudanças e a mostrar preferências fortes 
por rotinas precisas. Eles podem se 
envolver em comportamentos repetitivos, 
falar ou pensar, e ter interesses obsessivos 
e restritos. Eles podem ter respostas 
intensas e pouco comuns a sensações 
específicas, como certos sons ou cheiros.

Os especialistas podem perguntar a alguém 
se planeiam atividades com cuidado, se 
costumam perceber detalhes que outras 
pessoas não conseguem e se gostam de 
fazer as coisas espontaneamente. Claro, 
todos nós diferimos nessas características. 
Aqueles com PEA, no entanto, podem 

tender a responder de maneiras 
reveladoras. O diagnóstico de PEA só será 
feito se essas características sociais e não 
sociais estiverem presentes desde a 
primeira infância e, atualmente, causarem 
prejuízos significativos.
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Os números no 
Autismo 
Género

A PEA é diagnosticada em maior número no sexo masculino 
do que no sexo feminino. Mas isso não significa 
necessariamente que a PEA seja muito mais comum em 
homens e rapazes.

Em 2009, um estudo estimou que, na Inglaterra, 1,8% dos 
homens e rapazes pesquisados tinham diagnóstico de 
autismo, comparado a 0,2% de mulheres e raparigas.

Pode ser que muitas mulheres e raparigas com PEA nunca 
sejam encaminhadas para o diagnóstico, e por isso estão 
simplesmente ausentes da estatística, mesmo que estejam 
igualmente necessitadas de apoio.

Isto pode ser porque os critérios diagnósticos para PEA são 
baseados nas características comportamentais de homens e 
rapazes.
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Números médios 
Muitas características do autismo são características que 
a maioria das pessoas também tem, até certo ponto, mas 
não são expressas a ponto de interferirem 
significativamente na comunicação, comportamento e 
interação social. A maioria das pessoas ocasionalmente 
entende mal o que os outros dizem ou pensam, e gostam 
de rotina em alguns aspectos de suas vidas.

Poucos traços 
A natureza da distribuição da curva significa que exibir 
poucos traços semelhantes à PEA pode ser tão raro 
quanto ter muitos. É raro alguém nunca se sentir incerto 
em certas situações sociais, ou não quer, pelo menos, 
alguma previsibilidade e estrutura em sua vida 
quotidiana.

Muitos traços 
Aqueles no topo da curva acharão que têm alguns traços 
associados ao autismo, como encontrar ocasiões sociais 
difíceis, ter um interesse concentrado em seus hobbies, 
ou achar desagradável quando sua rotina é interrompida.
Se as características autistas não causarem problemas às 
pessoas em suas vidas, elas poderão nunca procurar um 
diagnóstico. O diagnóstico torna-se provável se os traços 
autistas tiverem um efeito maior sobre a vida de uma 
pessoa e sua capacidade de interagir facilmente com os 
outros.
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Área cinzenta 
Existe uma área cinzenta onde um 
diagnóstico de PEA pode ser feito por um 
médico ou psicólogo, mas não por outro.

Algumas pessoas que de outra forma 
receberiam um diagnóstico de PEA 
aprendem estratégias de enfrentamento 
(coping). Outras pessoas que não 
receberam um diagnóstico prévio podem 
experimentar um evento de mudança de 
vida que faz exigências que ultrapassam 
suas habilidades sociais para lidar.

Quarenta anos atrás, o autismo foi 
diagnosticado de forma muito restrita e 
pessoas com boa capacidade intelectual 
não teriam recebido atenção clínica. Agora 
que o diagnóstico é mais amplo e mais 
amplamente disponível, espera-se que no 
futuro ninguém com PEA tenha que lutar 
até a idade adulta sem um diagnóstico e 
ajuda, quando necessário.

Diagnóstico 
O diagnóstico de PEA é um julgamento 
clínico que só pode ser feito por um clínico 
especialista.

Muitas pessoas que suspeitam que eles ou 
alguém que eles conheçam possam ter PEA 
preencherão um questionário 

comportamental. Estes geralmente 
dependem de auto-relato e podem não 
fornecer um diagnóstico clínico. No 
entanto, tais questionários fornecem uma 
estimativa aproximada de quantos traços 
de PEA uma pessoa possui.
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Quais são os benefícios 
do diagnóstico? 
Há muitas razões pelas quais as pessoas podem ter 
dificuldades em se adaptar. Para aqueles 
diagnosticados com PEA, o conhecimento pode 
melhorar suas vidas. 

Estratégias de enfrentamento (coping)

Pessoas com PEA podem aprender maneiras de lidar com suas 
dificuldades em situações sociais. Aprender sobre como os outros 
pensam pode ajudá-los em suas vidas diárias. Não se trata de 
mudar a sua personalidade mas sim desenvolver ferramentas mais 
eficazes para a interacção social.

Ajudando os outros a se adaptarem

Se alguém com PEA compartilhar seu diagnóstico com amigos e 
colegas, eles podem procurar aconselhamento ou treinamento para 
ajudá-los a entender a PEA. Anunciar o diagnóstico de uma 
perturbação mental continua a ser difícil em grande parte pelo 
estigma associado à saúde mental.

Condições secundárias

É comum que problemas adicionais, como problemas de sono, 
ansiedade e depressão, acompanhem a PEA. Muitos deles podem 
ser tratados por direito próprio. A existência de outras condições 
psiquiátricas torna a situação clinica mais complexa e difícil de 
compreender e intervir. Os adultos com PEA continuam a procurar 
ajudar principalmente pelas suas dificuldades relacionadas com a 
ansiedade e depressão. É no seguimento desta procura que em 
alguns casos se compreende que as suas dificuldades têm mais a 
ver com um diagnóstico de PEA.

Compreensão

Um diagnóstico de PEA pode ser útil para alguns como uma 
explicação de suas lutas de longo prazo para se encaixar com os 
outros. O próprio Tony Attwood refere que a obtenção do 
diagnóstico de PEA pode funcionar com um alivio. São muitas as 
pessoas com PEA que sente ao longo da sua vida uma sensação 
presente de incompreensão, de si e dos outros mas também dos 
outros em relação a si próprios. O facto de obterem uma 
compreensão destas situação liberta-os.


