
1
O que é autismo? 

Conceitos de diagnóstico, 
causas e pesquisas atuais

Autismo e condições relacionadas (agora amplamente conhecidos como 
transtornos do espectro autista, ou TEAs) são transtornos que comparti-
lham déficits significativos na interação social como sua principal carac-
terística definidora. Esse déficit social é bastante severo, e sua gravidade 
e seu início precoce levam a mais problemas gerais e disseminados tan-
to na aprendizagem como na adaptação. Ao longo dos anos, ocorreram 
inúmeras mudanças na classificação, e, para uma visão mais completa, 
apresentaremos aqui um breve resumo dessas condições. Em seguida, pas-
saremos a uma breve revisão do que sabemos acerca de suas causas, bem 
como examinaremos algumas pesquisas atuais sobre essa doença. Para os 
prestadores de cuidados primários, será útil entender como nosso conhe-
cimento do autismo se modificou com o tempo e como ele se manifesta 
clinicamente. Os capítulos posteriores irão examinar em maior profundi-
dade aspectos do transtorno e condições relacionadas. Este capítulo apre-
senta uma visão geral dos conceitos diagnósticos, causas da condição e 
pesquisas atuais.

A DESCOBERTA DO AUTISMO

A condição conhecida como transtorno autista, autismo na infância ou 
autismo infantil (todos os três nomes significam a mesma coisa) foi ini-
cialmente descrita pelo Dr. Leo Kanner, em 1943 (embora provavelmen-
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te já tivessem sido observados casos antes disso). O médico fez relatos de  
11 crianças portadoras do que denominou “um distúrbio inato do contato 
afetivo”; ou seja, essas crianças vinham ao mundo sem o interesse habitual 
nas outras pessoas e no contato com o ambiente social. (Para um conjunto 
de visões interessantes e um tanto divergentes sobre o desenvolvimento do 
autismo como conceito, veja os livros de Donvan e Zuker [2016] e Silber-
man [2015] na lista de leituras no final deste capítulo.) O Dr. Kanner fez 
uma descrição cuidadosa e detalhada dos comportamentos incomuns que 
esses casos exibiam. Mencionou que essas crianças exibiam “resistência à 
mudança” e as identificou como portadoras de uma “insistência nas mes-
mas coisas”. Por exemplo, elas podiam exigir que seus pais fizessem o mes-
mo caminho até a escola ou a igreja e ficavam muito perturbadas se ocor-
resse qualquer desvio dessa rotina; podiam entrar em pânico se qualquer 
coisa em sua sala de estar estivesse fora do lugar; podiam ser muito rígidas 
quanto aos tipos de roupas que vestiam ou alimentos que comiam. O ter-
mo resistência à mudança também foi utilizado para se referir a alguns dos 
comportamentos típicos vistos com frequência em crianças com autismo, 
como, por exemplo, comportamentos motores aparentemente sem propó-
sito (estereotipias), tais como balanço do corpo, andar na ponta dos pés e 
sacudir as mãos. Kanner acreditava que esses comportamentos poderiam 
estar ajudando a criança a “manter as mesmas coisas”.

Kanner mencionou que, quando a linguagem se desenvolvia por com-
pleto, era anormal. Por exemplo, a criança com autismo podia não conse-
guir dar entonação adequada a sua fala (i.e., podia falar como um robô), 
apresentar eco na linguagem (ecolalia) ou confundir os pronomes pessoais 
(inversão dos pronomes) – ou, ainda, quando questionada se queria um 
biscoito, ela podia responder: “Quer biscoito, quer biscoito, quer biscoito”. 
Algumas vezes, o eco na linguagem provinha do passado distante (ecolalia 
tardia); em outras, acontecia imediatamente (ecolalia imediata); em outras, 
ainda, parte da linguagem apresentava eco, mas parte havia sido modificada 
(ecolalia mitigada).

Em seu relato original, Kanner considerava que havia duas coisas es-
senciais para um diagnóstico de autismo – primeiro, o isolamento social e, 
segundo, os comportamentos anormais e a insistência nas mesmas coisas 
(veja o Quadro 1.1). 

Ao final da década de 1970, houve consenso de que o autismo era ca-
racterizado por (1) déficit no desenvolvimento social de um tipo muito di-
ferente em comparação ao das crianças sadias; (2) déficit na linguagem e 

2  VOLKMAR & WIESNER

2018_Volkmar_C01.indd   2 13/08/2018   15:02:28



em habilidades de comunicação – novamente de um tipo distinto; (3) re-
sistência à mudança ou insistência nas mesmas coisas, conforme refletido 
na adesão inflexível a rotinas, maneirismos motores, estereotipias e outras 
excentricidades comportamentais; e (4) início nos primeiros anos de vida. 
Desde aquela época, ocorreram algumas mudanças em como o autismo é 
diagnosticado, e as discutiremos de forma breve a seguir, mas também de-
vemos registrar algumas incorreções importantes (e persistentes) sobre o 
transtorno. 

QUADRO 1.1 Descrição de autismo de Kanner

O transtorno fundamental, proeminente e “patognomônico” está na incapa-
cidade das crianças de se relacionarem da maneira normal com as pessoas e 
situações desde o começo da vida. Seus pais se referiam a elas como tendo 
sido sempre “autossuficientes”; “como dentro de um casulo”; “mais felizes 
quando deixadas sozinhas”; “agem como se as pessoas não estivessem ali”; 
“completamente alheias a tudo a sua volta”; “dão a impressão de sabedoria 
silenciosa”; “não conseguem desenvolver a quantidade típica de consciência 
social”; “agem quase como se estivessem hipnotizadas”. Não se trata, como 
nas crianças ou adultos com esquizofrenia, de desvio de uma relação ini-
cialmente presente; não é um “afastamento” de uma participação que antes 
existia. Desde o início ocorre uma solidão autista extrema, que, sempre que 
possível, desconsidera, ignora, se fecha para tudo o que provém de fora da 
criança. O contato físico direto ou um movimento ou ruído que ameace per-
turbar essa solidão são tratados “como se não estivessem ali” ou, se isso 
já não for suficiente, são sentidos dolorosamente como uma interferência 
angustiante.

...Essa insistência nas mesmas coisas levou várias crianças a ficarem 
imensamente perturbadas ante a visão de alguma coisa quebrada ou incom-
pleta. Uma grande parte do dia era passada demandando não só a mesmice 
da formulação de uma solicitação, mas também a mesmice da sequência dos 
eventos.

...O pavor à mudança e à incompletude parece ser um fator importante 
na explicação da repetitividade monótona e na resultante limitação na varie-
dade da atividade espontânea. Uma situação, uma realização, uma sentença 
não são consideradas completas se não forem compostas exatamente pelos 
mesmos elementos que estavam presentes no momento em que a criança se 
defrontou com elas pela primeira vez. Se um mínimo ingrediente é alterado 
ou removido, a situação total já não é mais a mesma e não é aceita como 
tal, ou é experimentada com impaciência “ou até mesmo com uma reação de 
profunda frustração”.
Fonte: Kanner (1943, p. 242, 245, 246).
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ALGUMAS INCORREÇÕES INICIAIS  
SOBRE O AUTISMO

Embora a descrição de Kanner permaneça “clássica”, ela não foi, é claro, a 
última palavra sobre o assunto. Alguns aspectos de seu relato inicial induzi-
ram os primeiros clínicos e investigadores ao erro.

Autismo e inteligência

Kanner, a princípio, achava que as crianças com autismo provavelmente ti-
nham inteligência normal. Ele pensava assim porque elas se saíam muito 
bem em algumas partes dos testes de inteligência (QI). Em outras, no en-
tanto, seu desempenho era muito fraco ou elas se recusavam a cooperar. 
Kanner presumiu que, se elas fossem tão bem em todas as partes do teste de 
QI quanto iam em uma ou duas, não seriam retardadas. Infelizmente, acon-
tece que, com frequência, habilidades cognitivas ou intelectuais são difíceis 
de avaliar, em grande parte porque elas costumam ser muito difusas. Em 
outras palavras, crianças com autismo frequentemente fazem algumas coi-
sas bem, como resolver enigmas, mas podem ter uma tremenda dificuldade 
com tarefas mais relacionadas à linguagem. O grau de discrepância entre as 
diferentes áreas de habilidades é muito incomum na população tipicamente 
em desenvolvimento, mas muito frequente em crianças com autismo.

Com o passar do tempo ficou claro que, de modo geral, muitas crianças 
com autismo têm deficiência intelectual (QI abaixo de 70). No passado, isso 
era válido para a maioria dos casos, mas, felizmente, com o diagnóstico mais 
precoce e intervenções mais efetivas, esse número baixou de tal forma que, 
hoje, é provável que apenas uma minoria dos casos se enquadre nessa cate-
goria. No entanto, o padrão de desempenho no autismo costuma ser diferen-
te daquele observado no retardo mental sem autismo, frequentemente com 
escores muito discrepantes em várias partes do teste de QI – por exemplo, 
pontos fortes em habilidades não verbais, mas grande debilidade em tarefas 
verbais ou mais relacionadas à sociabilidade. Ocasionalmente (talvez 10% 
das vezes), crianças com autismo têm alguma habilidade incomum, como 
desenhar, tocar um instrumento, memorizar coisas ou, algumas vezes, cal-
cular os dias da semana para eventos no passado ou no futuro (cálculos de 
calendário). Essas habilidades costumam ser isoladas (a versão do transtorno  
no filme Rain Man, em outros aspectos maravilhosa, é equivocada neste).  
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É comum referir-se a esses indivíduos como sábios autistas (em inglês, au-
tistic savants). As habilidades dos savants tipicamente se enquadram em um 
conjunto de categorias específicas: cálculo de calendário, habilidade artística, 
habilidades com cálculos matemáticos, música e habilidades visuoespaciais. 
Stephen Wiltshire, por exemplo, é um artista extraordinariamente produtivo 
que captura incríveis detalhes arquitetônicos de uma cidade depois de vê-la 
uma única vez (busque em www.stephenwiltshire.co.uk). Algumas vezes, as 
habilidades dos savants diminuem com a idade; por exemplo, Nadia (Selfe, 
1979), quando criança, tinha habilidades verdadeiramente incríveis para de-
senhar, mas as perdeu à medida que foi ficando mais velha. Entretanto, um 
jovem que conhecemos tinha habilidades permanentes para fazer cálculos 
de calendário de pelo menos 10 mil anos antes e depois da data atual e não 
as perdeu conforme envelheceu (Thioux, Stark, Klaiman, & Schultz, 2006).  
O Quadro 1.2 apresenta o exemplo de uma criança com habilidade incomum 
para desenhar. Tenha em mente que, mesmo quando essas habilidades estão 
presentes (no máximo 10% dos casos), são geralmente áreas de capacidade 

QUADRO 1.2 Um exemplo de habilidade incomum para desenhar em 
um menino com autismo

“Bim toma o café da manhã na cozinha do amor”. Desenhado por uma crian-
ça com autismo; Bim é o personagem inventado pela criança.

Fonte: Reproduzido com permissão de Volkmar e Pauls (2003, p. 1134).
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isoladas e não devem levar professores, pais e prestadores de cuidados a supe-
restimar outros níveis de habilidade!

Essas habilidades isoladas costumam ser notadas na presença de defi-
ciência intelectual em geral. Durante as décadas de 1970 e 1980, a maioria 
das crianças com autismo exibia deficiência intelectual; como discutiremos 
em outros capítulos deste livro, hoje isso é muito menos verdadeiro.

Autismo e parentalidade

O relato de Kanner (1943) também menciona que, com frequência, os casos 
provinham de famílias nas quais um dos pais era extremamente bem-sucedi-
do; nos primeiros 11 casos, ele descreveu um pai que fazia parte do Quem é 
Quem da América ou Homens e Mulheres de Ciência Americanos. Isso levou à 
ideia, na década de 1950, de que talvez o sucesso tivesse feito os pais negligen-
ciarem seus filhos de alguma maneira, de modo que conceitos como “mãe-ge-
ladeira” foram invocados para explicar o autismo. Como você verá no restante 
deste capítulo, não há evidências que apoiem essa hipótese, e evidências con-
sideráveis mostram que o autismo é um transtorno com elevada base genética 
e de alterações na estruturação cerebral. Porém, esse mito do baixo vínculo 
parental traumatizou uma geração inteira de pais e levou a tratamentos ina-
propriados e ineficazes para as crianças. Felizmente, foi esclarecido, durante a 
década de 1970, que o autismo tinha forte base genética e cerebral, bem como 
ficou claro que intervenções educacionais e comportamentais estruturadas 
podiam ajudar essas crianças a aprender (National Research Council, 2001; 
Reichow, Doehring, Cicchetti, & Volkmar, 2011).

OUTRAS CONDIÇÕES NO ESPECTRO AUTISTA E 
ALTERAÇÕES NO DSM-5

Em fins da década de 1970, emergiu um consenso sobre a validade do 
autismo como conceito, e em 1980 o transtorno foi incluído na histórica 
terceira edição das diretrizes diagnósticas oficiais da American Psychiatric 
Association (um livro intitulado Manual diagnóstico e estatístico de trans-
tornos mentais; DSM-III [APA, 1980]). O DSM-III precisava ter uma classe 
de transtornos à qual o autismo pudesse pertencer, e foi escolhida a desig-
nação transtorno pervasivo do desenvolvimento (TPD). Em retrospectiva, 
uma designação como autismo e condições relacionadas ou transtornos do 
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espectro autista teria sido melhor. Durante a década seguinte, foram feitas 
algumas revisões à medida que novas pesquisas eram disponibilizadas, e, 
em 1994, a quarta edição do livro (DSM-IV, 1994) reconheceu inúmeras 
condições além do autismo dentro da classe mais ampla do TPD. Esses con-
ceitos têm sua própria história, e foi feita uma tentativa de ampliar o espec-
tro das condições no DSM-IV (e seu correlato, a CID-10 [OMS, 1993]). Para 
o autismo e condições relacionadas, o DSM norte-americano e a CID-10 
internacional eram essencialmente iguais ao DSM-IV, e, mesmo no novo 
DSM-5, indivíduos com diagnósticos “bem estabelecidos” dentro do DSM-
-IV são salvaguardados (APA, 2013), portanto o DSM-IV efetivamente 
permanece vigente. As “novas” condições identificadas na quarta edição do 
DSM e na CID-10 são descritas nas próximas seções.

Transtorno de Asperger

Hans Asperger, um estudante de medicina que trabalhava na Universidade 
de Viena durante a Segunda Guerra Mundial, escreveu um trabalho (1944) 
sobre meninos que tinham acentuados problemas sociais, mas boa lingua-
gem (em alguns aspectos) (veja o Quadro 1.3). Também tinham interesses 

QUADRO 1.3 Transtorno de Asperger (TA)

Hans Asperger, estudante de medicina na Universidade de Viena, escreveu 
sua tese sobre meninos que não eram capazes de formar grupos – ele usou 
o termo transtorno da personalidade autista na descrição desses garotos.

Áreas problemáticas
• Problemas sociais e motores acentuados
• Interesses circunscritos incomuns (que interferiam na aprendizagem)

Áreas vantajosas
• Vocabulário e fala com boa linguagem, mas problemas com a linguagem 

social
• Habilidades cognitivas aparentemente boas

A história familiar era geralmente positiva para problemas similares no 
pai. Com o tempo, foram feitas diversas modificações à medida que novos 
casos eram identificados – por exemplo, em meninas, em indivíduos com QI 
mais baixo e em algumas pessoas com problemas de linguagem.
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especiais abrangentes (ele os descreveu como “pequenos professores”), e 
o autor deixou claro o ponto importante de que os interesses especiais da 
criança na verdade interferiam em outros aspectos de sua aprendizagem  
(e frequentemente dominavam a vida familiar). Esses meninos também ten-
diam a ter problemas motores significativos, e, em diversos casos, aparen-
temente outros membros da família, em particular o pai, tinham problemas 
similares. Os interesses especiais podem focar em qualquer um de diversos 
temas – já encontramos crianças com interesses que iam desde dinossauros 
e cobras até mercado de ações, soletração, óperas de Wagner e tempo, para 
citar apenas alguns exemplos. O Quadro 1.4 apresenta um exemplo de tais 
interesses.

Asperger pensava na condição mais como um traço de personalidade 
do que como um transtorno do desenvolvimento. Ele especulou que em 
geral ela não era reconhecida antes dos 3 anos de idade. Sua denominação 
original para a condição foi autistic psychopathy (provavelmente mais bem 
traduzida como transtorno da personalidade autista); assim, ele usou a pa-
lavra autismo (como Kanner havia feito), mas não tinha conhecimento do 
relato feito por Kanner nos Estados Unidos no ano anterior. Asperger, que 
ainda viveu muitos anos depois de ter descrito essa condição, viu diversos 
casos ao longo de sua existência. Mesmo no final da vida, ele acreditava 
que essa patologia era diferente do autismo infantil. Ela começou a re-
ceber atenção com a publicação de uma grande série de casos em 1980, 
embora, com o tempo, o conceito de Asperger tenha passado a ser usado 

QUADRO 1.4 Interesses circunscritos no transtorno de Asperger

Em contraste com as habilidades incomuns, interesses circunscritos são 
mais típicos de indivíduos com transtorno de Asperger. Nessa descrição ini-
cial da condição, Asperger (1944) mencionou vários desses interesses (p. ex., 
horários de trens, dinossauros, gângsteres norte-americanos) e observou 
que, devido a sua intensidade, tais interesses interferiam em outras áreas de 
aprendizagem da criança e tinham um impacto negativo na vida familiar. En-
tre os indivíduos mais capazes cognitivamente incluídos no espectro autista, 
esse fascínio é comum. Em vez de serem mais mecânicos do que as habili-
dades savant, tais interesses têm a ver com a aquisição de conhecimentos 
e a intensa fixação em um tema. A figura mostra um exemplo, e, embora um 
desenho esteja envolvido na apresentação da criança, ele não é por si só 
extraordinário em comparação a seu interesse antigo e intenso pelo tempo 
(Volkmar, Klin, Schultz, Rubin, & Bronen, 2000).

(Continua)
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Desenho feito por um menino com transtorno de Asperger, ilustrando 
seu interesse pelo tempo. Seu depoimento autobiográfico feito na mesma 
oportunidade indicava a que o desenho se referia:

Meu nome é... Sou uma pessoa inteligente, não sociável, mas adap-
tável, que gostaria de dissipar qualquer boato falso sobre mim. Eu 
não sei voar. Não sei usar telecinese. Minha mente não é suficien-
temente grande para destruir o mundo inteiro quando desvendada. 
Eu não ensinei meu porquinho-da-índia de pelo longo, Chronos, a 
comer tudo o que vê pela frente. Essa é a natureza do porquinho-
-da-índia de pelo longo.

Fonte: Reproduzido com permissão de Volkmar e colaboradores (2000, p. 263).

O desenho ilustra a história do universo desde o momento de sua cria-
ção (à meia-noite), passando pela Era Geológica, por exemplo, e pelo surgi-
mento das bactérias (6h30min da manhã). Isso ilustra o profundo interesse 
(e conhecimento) do paciente em relação ao tema, que tendia a ser total-
mente abrangente, além de suas habilidades de motricidade fina menos de-
senvolvidas.

(Continuação)
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de diferentes maneiras. Essa inconsistência tem sido uma complicação na 
forma como se utiliza o termo. A categoria do transtorno de Asperger foi 
oficialmente reconhecida no DSM-IV, mas, no DSM-5, tomou-se a deci-
são de retirá-lo. Entretanto, é claro, o conceito com frequência se refere 
a indivíduos que têm o que parecem ser boas habilidades verbais, bem 
como déficit social grave. É interessante observar que, antes do surgimen-
to do DSM-IV, diversos termos foram propostos (a partir de uma gama 
de disciplinas) para explicar padrões similares de déficit social. Esses ter-
mos provinham de diferentes disciplinas – por exemplo: da neurologia 
pediátrica, síndrome do déficit de aprendizagem do hemisfério direito; 
da fonoaudiologia, transtorno do processamento semântico-pragmático; 
da psiquiatria, transtorno da personalidade esquizoide; e da psicologia, 
um perfil da denominada incapacidade de aprendizagem não verbal. Este 
último termo refere-se a um perfil na testagem psicológica em que os pon-
tos fortes no início da vida se encontram no domínio verbal, e os pontos 
fracos, no domínio não verbal. Esse perfil está associado a uma gama de 
condições, mas não parece estar mais comumente associado ao TA do que 
ao autismo. Isso tem implicações específicas para o tratamento (p. ex., 
enfatizando abordagens verbais).

Como uma questão prática, crianças com TA têm melhores habilidades 
verbais, e podemos, algumas vezes, utilizar tratamentos baseados na lingua-
gem, como psicoterapia e orientação comportamental focal ao problema es-
pecífico. Essas terapias podem não funcionar para muitas crianças autistas 
típicas. As habilidades motoras pobres em TA também podem ter implica-
ções importantes para o treinamento profissional. Uma revisão abrangen-
te do trabalho com Asperger se encontra disponível (McPartland, Klin, & 
Volkmar, 2014).

Transtorno desintegrativo da infância (TDI)

Embora, felizmente, seja muito raro, o transtorno desintegrativo da infân-
cia, ou TDI, é de interesse por várias razões. Foi descrito pela primeira vez 
há quase 100 anos, por um especialista em educação especial que observou 
o início daquilo que hoje descreveríamos como autismo, mas somente de-
pois de um período de vários anos de desenvolvimento normal. O termo 
psicose desintegrativa foi utilizado para se referir à patologia, porém mais re-
centemente tem sido usado o termo TDI. Essa condição claramente é muito 
rara, embora também haja a probabilidade de que, muitas vezes, crianças 

10  VOLKMAR & WIESNER

2018_Volkmar_C01.indd   10 13/08/2018   15:02:29



com esse problema não tenham sido diagnosticadas ou estudadas de modo 
adequado. Crianças com TDI se desenvolvem de modo normal por vários 
anos. Em geral, falam, andam, adquirem a capacidade de falar frases na 
época adequada, relacionam-se socialmente com normalidade e desenvol-
vem treinamento esfincteriano; porém, por volta dos 3 a 4 anos de idade, a 
criança costuma experimentar uma regressão acentuada e duradoura nas 
habilidades. Desenvolvem-se muitos comportamentos que se parecem com 
aqueles vistos no autismo, como maneirismos motores (estereotipias) e a 
profunda falta de interesse nas outras pessoas. Uma das questões interessan-
tes para a pesquisa atual é se crianças com autismo que têm regressão im-
portante em seu desenvolvimento estão exibindo algo como essa condição 
(Volkmar, Koenig, & State, 2005).

Transtorno de Rett

Em 1966, Andreas Rett descreveu um grupo de meninas com história e 
características clínicas incomuns. Eram aparentemente normais no nasci-
mento e se desenvolveram com normalidade nos primeiros meses de vida. 
Entretanto, em geral por volta do primeiro ano, seu crescimento craniano 
começava a diminuir. Além disso, elas começavam a perder as habilidades 
desenvolvimentais que já haviam adquirido. À medida que o tempo passava, 
perdiam movimentos intencionais das mãos, e vários sintomas incomuns 
começavam a se desenvolver. Elas perdiam o interesse em outras pessoas 
nos anos da pré-escola – sendo, por isso, erroneamente diagnosticadas com 
autismo. Conforme essas crianças ficavam um pouco mais velhas, as perdas 
desenvolvimentais se tornavam mais progressivas e bem diferentes das que 
ocorrem no autismo, sendo observadas estereotipias incomuns de lavar ou 
contorcer as mãos (veja a Fig. 1.1).

As meninas desenvolveram outros sintomas respiratórios incomuns, 
como reter a respiração ou engolir ar (aerofagia). Algumas vezes, desenvol-
viam-se transtornos convulsivos. Problemas para andar e posturais também 
eram vistos, e, com o tempo, o desenvolvimento de escoliose era frequen-
te. Ao chegar à idade adulta, as garotas se tornaram mulheres com retardo 
grave. No entanto, seu curso era diferente daquele visto no autismo. O grau 
de problemas na respiração, a perda dos movimentos das mãos e outras 
dificuldades motoras, escoliose, etc., sugeriam que essa era uma condição 
muito distinta. E, de fato, a condição atualmente foi relacionada a um defei-
to em um gene (Rutter & Thapar, 2014).
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Transtorno pervasivo do desenvolvimento  
não especificado de outra forma (autismo atípico,  
o fenótipo “mais amplo” do autismo)

Começando com o DSM-III (1980), foi reconhecido um grupo de pacien-
tes que apresentava algumas características de autismo, mas não a condição 
completa. Este passou a ser um grupo relativamente grande de indivíduos. 
Vários termos foram utilizados na descrição desses casos: autismo atípico, 
transtorno pervasivo do desenvolvimento não especificado de outra forma, 
espectro mais amplo de autismo, etc. Dada sua própria natureza de não ser 
exatamente autismo, mas assemelhar-se ao conceito, é um pouco complica-
do pensar a seu respeito. Com o tempo, no entanto, à medida que tomamos 
conhecimento da complexa genética do autismo e da manifestação clínica 
desse grupo, fica evidente que esses casos são relativamente frequentes e de 
considerável interesse tanto para a clínica como para a pesquisa (Ingersoll & 
Wainer, 2014; Rutter & Thapar, 2014). Na verdade, esses casos ultrapassam 
o número de casos autistas mais “clássicos” e provavelmente representam 
boa parte do aparente crescimento nos índices de autismo e condições re-

FIGURA 1.1 Lavagem das mãos: movimentos estereotipados das mãos no trans-
torno de Rett.
Fonte: Reproduzida de Van Acker, Loncola e Van Acker (2005, p. 127).
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lacionadas (Presmanes Hill, Zuckerman, & Fombonne, 2014). Os clínicos 
devem levar em consideração que com frequência esses termos são usados 
de forma um tanto livre, e alguém pode lhes falar sobre uma criança com 
algumas esquisitices e excentricidades e equiparar isso a autismo.

ALTERAÇÕES NO DSM-5

A versão mais recente do DSM, o DSM-5 (APA, 2013), introduziu inúmeras 
mudanças baseadas em uma revisão das duas décadas de trabalho que se 
seguiram ao DSM-IV. O termo “transtorno pervasivo do desenvolvimento”, 
um tanto esquisito, que havia sido empregado por muitos anos, foi suprimido  
como denominação geral para a categoria e substituído por “transtorno  
do espectro autista”. Essa foi uma mudança bem recebida.

A nova definição de transtorno do espectro autista é mais simples do 
que a utilizada no DSM-IV, com menos critérios para o diagnóstico, mas 
provavelmente foca de modo excessivo no autismo mais “clássico”, porque 
inúmeros estudos vieram a demonstrar que vários grupos, inclusive os ado-
lescentes e adultos mais capazes do ponto de vista cognitivo, bem como 
bebês, “perderiam” seu diagnóstico no DSM-5 (Smith, Reichow, & Volk-
mar, 2015). Em consequência dessas preocupações, a definição da versão 
atual do manual permite que casos com diagnósticos “bem estabelecidos” 
no DSM-IV mantenham o diagnóstico. O DSM-5 também inclui uma nova 
categoria – transtorno da comunicação social – para indivíduos com pro-
blemas principalmente na área da linguagem pragmática. A fundamentação 
para essa nova categoria foi malfeita, e está bem claro que esse novo termo 
não substitui o mais antigo TPD-NES. 

EPIDEMIOLOGIA DO AUTISMO E  
CONDIÇÕES RELACIONADAS

Inúmeros estudos epidemiológicos do autismo já foram conduzidos. Sua in-
terpretação é complicada devido às diferenças nos resultados de estudos, aos 
critérios diagnósticos utilizados e a outros fatores. Tem havido muito interes-
se em saber se a incidência do transtorno está aumentando, com mensagens 
do serviço público na mídia sugerindo que ele é muito comum. No entanto, 
muitas dessas alegações se baseiam em registros escolares ou em diagnósticos 
atribuídos na escola para fins educacionais, e bem sabemos que frequente-
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mente um diagnóstico de autismo é desejável para que possam ser obtidos 
mais serviços (um problema referido como substituição diagnóstica). Além 
do mais, crianças diagnosticadas pelas escolas ou por clínicos inexperientes 
têm maior probabilidade de superar ou “perder” seu diagnóstico com o pas-
sar do tempo (Blumberg, Zablotsky, Avila, Colpe, Pringle, & Kogan, 2016).  
Uma recente revisão abrangente (Presmanes Hill, Zuckerman, & Fombonne, 
2014) observou que a prevalência de autismo (examinando os estudos mais 
atuais) é de cerca de 1 em cada 152 crianças. Os autores dessa revisão não en-
contraram evidências que apoiem um crescimento importante na ocorrência 
da condição. Obviamente, quanto mais rígidos forem os critérios emprega-
dos, mais baixos serão os índices observados, sobretudo se os dados estiverem 
baseados no exame direto, e não no registro escolar.

Os TEAs são claramente de 3 a 5 vezes mais comuns em homens.  
Em grupos com QI mais baixo, isso é muito menos pronunciado, mas, na-
queles com maior capacidade intelectual, a predominância aumenta. Há 
algumas sugestões de que índices mais altos de deficiência (em geral) em 
mulheres podem refletir um risco genético ainda mais forte (veja Rutter & 
Thapar, 2014). Estudos que relacionam classe social e autismo nos Estados 
Unidos costumam observar índices de prevalência mais baixos em crianças 
negras e hispânicas, uma diferença que não é observada de forma tão con-
sistente em outros países com abordagens mais uniformes de avaliação e 
assistência médica.

O QUE CAUSA O AUTISMO?

Houve muita confusão quanto às causas do autismo nas primeiras duas dé-
cadas seguintes a sua primeira descrição. A especulação começou na década 
de 1950, concentrando-se nos fatores psicossociais. Entretanto, durante as 
décadas de 1960 e 1970, começaram a se acumular as evidências mostrando 
que o transtorno era uma condição com base cerebral e fortemente genética.

Aspectos neurobiológicos do autismo

Foram necessárias várias décadas para que se tornasse claro que o autismo 
era um transtorno com forte base cerebral. Em seu relato original, Kanner 
(1943) enfatizou que a condição era congênita (ou seja, presente desde o 
nascimento, se não antes), mas também observou que as crianças de sua 
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amostra eram atraentes (ou seja, não dismórficas) e que seus pais eram no-
tavelmente bem-sucedidos. Essas observações, combinadas com a conside-
rável confusão diagnóstica sobre a psicose infantil e com a forte abordagem 
psicossocial que costumava ser utilizada na compreensão da doença mental, 
levaram os primeiros profissionais a sugerir psicoterapia para “remediar” 
as dificuldades no vínculo parental que presumivelmente causava autismo. 
Com o passar do tempo, no entanto, tornou-se claro que havia fortes evi-
dências de que o autismo tinha base cerebral, devido ao frequente desenvol-
vimento de transtorno convulsivo durante a infância – um tema que discu-
tiremos mais detalhadamente em capítulos posteriores. Os pesquisadores 
começaram a olhar com convicção para a base cerebral do transtorno.

Inúmeras teorias especulam sobre qual região ou quais regiões do cére-
bro podem estar envolvidas, embora, com o tempo, os modelos tenham-se 
tornado mais sofisticados, acompanhando nosso crescente conhecimen-
to sobre a complexidade do “cérebro social” (Pelphrey, Shultz, Hudac, & 
Vander Wyk, 2011; Volkmar, 2011). A importância e a gravidade das difi-
culdades no processamento social e de outras informações nas várias áreas 
de desenvolvimento são, agora, consideradas para sugerir a implicação de 
um conjunto de sistemas neurais muito diverso e amplamente distribuído.  
Ao mesmo tempo, está claro que alguns aspectos do funcionamento neuro-
cognitivo estão poupados e podem até mesmo, em alguns casos, ser muito 
superiores, por exemplo, com a presença eventual de habilidades savant.

Cientistas realizaram estudos de neuroimagem da estrutura e da função 
do cérebro. Parece haver diferenças na amígdala e no tamanho total do cére-
bro. Este parece aumentar entre 2 e 4 anos, com o crescimento desaceleran-
do após esse período, de modo que, no fim da adolescência, o tamanho do 
cérebro é apenas um pouco maior. A natureza dessa diferença permanece 
foco de pesquisa e especulação, e as teorias têm-se concentrado na conec-
tividade anormal dos indivíduos com autismo, com mais conexões “próxi-
mas” e menos conexões “distantes”. Um dos achados de ressonância nuclear 
magnética funcional (RNMf) mais bem replicados provém do nosso grupo 
(Schultz et al., 2000), quando observamos que uma parte da superfície ven-
tral do lobo temporal (o giro fusiforme) era hipoativa durante a tarefa de 
percepção de rostos. Essa área, em indivíduos neurotípicos, parece ter alta 
especificidade para processamento de rostos.

De modo geral, a literatura sobre neuroimagem sugere diferenças de 
volume em regiões cerebrais específicas, com o crescimento exagerado do 
cérebro sendo o achado mais replicado em um subgrupo de casos, além de 
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conectividade estrutural e funcional atípica com algumas alterações obser-
vadas com a idade (Anagnostou & Taylor, 2011). Esses estudos foram com-
plementados por outras abordagens. Por exemplo, estudos de autópsias são 
relativamente incomuns, mas os trabalhos disponíveis sugeriram diferenças 
na estrutura cortical, sobretudo naquelas regiões do cérebro envolvidas no 
processamento socioafetivo – de modo específico, a amígdala, o hipocam-
po, o septo, o giro do cíngulo anterior e os corpos mamários; regiões forte-
mente interconectadas que compreendem o sistema límbico. Um trabalho 
mais recente utilizou a tecnologia de células-tronco para replicar o desen-
volvimento cerebral precoce.

Novos métodos também foram aplicados para compreender o processa-
mento das informações sociais. Por exemplo, métodos que utilizam o acom-
panhamento do olhar (câmeras infravermelhas são capazes de acompanhar 
o ponto exato de interesse enquanto um indivíduo observa a situação so-
cial) identificam diferenças importantes na forma como as cenas sociais 
são vistas. A figura a seguir mostra o foco de interesse para uma pessoa 
com autismo e um adulto com desenvolvimento típico durante a exibição 
de um videoclipe curto do clássico filme Quem tem medo de Virgínia Wolf?. 
A pessoa com autismo que tem alto funcionamento cognitivo acompanha 
a região da boca durante a exibição do videoclipe, enquanto o adulto com 
desenvolvimento típico se concentra na região dos olhos (veja a Fig. 1.2),  
a qual oferece muito mais informação social e afetiva do que a primeira.

Como seria de se esperar, foram feitas tentativas para produzir modelos 
animais de autismo. Os primeiros trabalhos focaram em estudos de lesões 
ou na exposição a vários teratógenos in utero. A interpretação das alterações 
comportamentais foi desafiadora. Além do mais, os aspectos desenvolvi-
mentais do autismo simplesmente não pareciam ser observados. Entretan-
to, com a descoberta de transtornos de único gene, como a síndrome do 
X frágil e a síndrome de Rett, agora é possível produzir modelos animais 
geneticamente modificados, e trabalhos estimulantes sobre os mecanismos 
genéticos básicos estão em andamento e podem inclusive conduzir a trata-
mentos.

Fatores genéticos 

No primeiro estudo do autismo em gêmeos (Folstein & Rutter, 1977), fi-
cou evidenciado o forte papel dos fatores genéticos na etiologia do trans-
torno. Estudos posteriores com gêmeos confirmaram esses achados com 
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estimativas de hereditariedade na faixa de 60 a 90%. Essa linha de pesqui-
sa também sugeriu vulnerabilidade nos familiares para uma ampla gama 
de transtornos neuropsiquiátricos, inclusive transtorno de déficit de aten-
ção/hiperatividade (TDAH), ansiedade e problemas de aprendizagem e de 
linguagem. Na última década, ocorreu uma explosão de trabalhos nessa 
área, sobretudo nos últimos anos, quando métodos e técnicas genéticas 
se tornaram muito mais sofisticados (e relativamente mais acessíveis do 
ponto de vista econômico!). Evoluímos da década de 1980, quando está-
vamos examinando os cariótipos, para a possibilidade de sequenciamento 
genético. Vários achados essenciais emergiram durante a última década 
(Rutter & Thapar, 2014).

Está claro que as influências genéticas são muito importantes no autis-
mo e que, em um pequeno grupo de casos (nitidamente menos de 10%), 

FIGURA 1.2 Foco visual de um adulto com desenvolvimento típico (linha su-
perior) e de um homem com autismo com alto nível de funcionamento (linha 
inferior) durante a exibição de um videoclipe curto do clássico filme Quem tem 
medo de Virgínia Wolf?. O indivíduo com desenvolvimento típico foca na porção 
superior do rosto enquanto observa a interação; o indivíduo com autismo foca 
na região da boca (perdendo boa parte da informação socioemocional).
Fonte: Reproduzida com permissão de Klin, Jones, Schultz, Volkmar e Cohen (2002, p. 899).

Observador com autismo
Observador com desenvolvimento típico
Observador com autismo
Observador com desenvolvimento típico
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são identificadas associações com condições como X frágil e esclerose tu-
berosa. Tais associações são importantes em termos do trabalho inicial; por 
exemplo, o rastreio para essas condições e sua presença têm implicações no 
aconselhamento genético de pais e familiares. Tornou-se evidente que existe 
uma ampla gama de variabilidade nos fenótipos do autismo e que inúme-
ros genes e mecanismos criam considerável heterogeneidade genética. Mais 
comumente, parecem ser vários os genes envolvidos no transtorno, os quais 
também estariam envolvidos na expressão potencial de uma vasta gama de 
condições (o “fenótipo mais amplo”). O envolvimento de muitos dos genes 
identificados faz sentido, uma vez que parecem estar implicados em aspec-
tos do desenvolvimento do cérebro ou na conectividade neural.

Risco obstétrico e fatores ambientais em TEA

Considerando-se que a taxa de concordância em gêmeos idênticos é de me-
nos de 100%, alguma importância potencial pode ser atribuída a questões 
relacionadas ao risco obstétrico ou a fatores ambientais – talvez interagindo 
com a vulnerabilidade genética (Lyall, Schmidt, & Hertz-Picciotto, 2014). 
Pesquisas abordaram a relevância de possíveis fatores ambientais ou toxi-
nas específicas, mas seus resultados não foram conclusivos para comprovar 
fortes conexões ambientais. Do mesmo modo, uma metanálise recente de 
mais de 40 estudos que examinavam fatores pré-natais no autismo avaliou 
50 fatores de risco potenciais. Os aspectos observados incluíam, entre ou-
tros, idade parental avançada, uso de medicação pela mãe, crianças nascidas 
antes ou depois do tempo e diabetes gestacional, embora, é claro, uma das 
dificuldades aqui seja que problemas no feto podem, por si só, criar risco 
obstétrico. O estudo concluiu que não havia evidências suficientes para im-
plicar algum fator pré-natal na patogênese do autismo (Gardener, Spiegel-
man, & Buka, 2009). Em um grande estudo na Finlândia (que incluiu uma 
ampla abordagem diagnóstica, abrangendo casos com autismo abaixo do 
limiar), Apgar baixo no nascimento foi observado como um risco (Polo-
-Kantola, Lampi, Salomaki, Gissler et al., 2014).

ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS COM AUTISMO

As primeiras abordagens de tratamento nas décadas de 1950 e 1960 fre-
quentemente focavam na correção de um suposto problema relacionado à 
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privação emocional. Na década de 1960, isso começou a mudar, conforme 
as pesquisas sugeriam uma forte base cerebral para o transtorno (Rimland, 
1964). Durante a década de 1970, surgiu outro trabalho que mostrou que 
intervenções estruturadas com fortes componentes comportamentais e de 
educação especial eram mais efetivas do que psicoterapia não estruturada 
(Bartak & Rutter, 1973). Mais importante, o crescente interesse legislativo 
em crianças com deficiências de todos os tipos resultou, nos Estados Uni-
dos, na aprovação da lei Education for All Handicapped Children Act, em 
1975. Antes disso, com frequência as escolas diziam aos pais que não havia 
como fornecer educação a seus filhos. Os pais eram aconselhados a colocar 
seus filhos em uma instituição residencial ou em uma grande instituição do 
Estado, onde a criança recebia pouca intervenção.

Atualmente as escolas norte-americanas são obrigadas a oferecer edu-
cação pública gratuita e apropriada (FAPE – em inglês, free and appro-
priate public education) para todos os indivíduos com deficiência. Essa é 
uma abordagem radicalmente diferente. À medida que os programas se tor-
naram mais sofisticados, as escolas foram melhorando cada vez mais seu 
trabalho de educação para crianças com autismo (NRC, 2001). Isso signi-
fica que, agora, são essas instituições que fornecem o foco principal de in-
tervenção para tal população. Em consequência, parece que mais crianças 
estão sendo identificadas nas escolas e recebendo atendimento e, o que é 
mais importante, também parece que, como grupo, as crianças com autis-
mo estão apresentando progressos à medida que o atendimento é prestado.  
A cada dia surgem mais trabalhos de pesquisa sobre tratamentos baseados 
em evidências (Reichow, Doehring, Cicchetti, & Volkmar, 2011).

As práticas de diagnóstico e de intervenção são muito semelhantes nos 
Estados Unidos e na maior parte dos países de língua inglesa, bem como 
no norte da Europa e no Japão. Em outras partes do mundo, o interesse é 
crescente. Embora o autismo seja encontrado em todas as culturas, exis-
tem apenas alguns poucos estudos sobre questões culturais nesse transtor-
no (Freeth, Milne, Sheppard, & Ramachandran, 2014). Dentro dos Estados 
Unidos, famílias com alto status socioeconômico (SES) e de alta renda têm 
maior probabilidade de buscar um diagnóstico e ter acesso a serviços; em 
contrapartida, famílias na pobreza têm menos noção da condição e me-
nos probabilidade de receber um diagnóstico ou acesso a serviços (Palmer, 
Walker, Mandell, Bayles, & Miller, 2010). Infelizmente, foram feitas poucas 
tentativas para examinar as diferenças na prática nos diversos Estados do 
país norte-americano (Doehring, 2014).
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PESQUISA ATUAL

Nos Estados Unidos, as pesquisas sobre autismo se expandiram muito nas 
últimas décadas, como resultado do crescente apoio federal e privado, bem 
como do maior potencial dos investigadores para saber mais sobre o que 
nos torna únicos – o cérebro social. O trabalho evoluiu utilizando uma va-
riedade de técnicas, as quais examinam os processos cerebrais de várias ma-
neiras – por exemplo, RNMf, eletrencefalograma (EEG) e novos métodos, 
como acompanhamento visual, têm sido utilizados para esclarecer algumas 
das formas básicas pelas quais o engajamento social difere em indivíduos 
com TEA. O trabalho sobre os mecanismos genéticos está agora começando 
a ser ligado a outras áreas, entre elas o desenvolvimento e a conectividade 
do cérebro.

O trabalho também evoluiu na avaliação dos tratamentos, com uma 
visão voltada para o estabelecimento de terapias baseadas em evidências – 
algo que discutiremos no Capítulo 12, quando falarmos sobre tratamentos 
alternativos (veja o Quadro 1.5). Infelizmente, a obtenção de custeio fede-
ral para estudos sobre tratamentos está entre os mais difíceis, tanto para a 
pesquisa psicossocial quanto para a farmacológica. Além do mais, a base 
de conhecimento entre as várias disciplinas envolvidas no atendimento dos 
indivíduos com autismo varia muito, e, de modo trágico e evidente, o tra-
balho envolvendo adultos mais velhos é de fato muito limitado. Isso está 
relacionado, em parte, ao entusiasmo pelo potencial para diagnóstico e tra-
tamento precoces, bem como à expectativa de melhores resultados. Porém, 
isso reflete a lamentável tendência a negligenciar necessidades muito signi-
ficativas dos adolescentes e adultos. Inúmeras orientações práticas e livros 
sobre tratamentos baseados em evidências para o autismo estão atualmente 
disponíveis (McClure, 2014; Volkmar et al., 2014).

RESUMO

Este capítulo apresentou algumas informações históricas sobre concei-
tos relacionados ao autismo que se enquadram no termo mais amplo 
transtorno do espectro autista. Todos eles compartilham, como carac-
terística básica e essencial, problemas importantes na interação social. 
Esses transtornos da aprendizagem social têm importantes ramificações 
para as formas como as crianças aprendem com o mundo social e não 
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social. O autismo e as condições relacionadas têm forte base genética e 
cerebral. Podem estar associados a eventual deficiência intelectual, po-
rém, felizmente, cada vez mais, com o diagnóstico e a intervenção pre-
coces, os resultados podem ser melhorados de forma substancial. Várias 
condições médicas estão associadas ao autismo, inclusive, de modo mais 
frequente, os transtornos convulsivos (epilepsia) e, de maneira menos 
comum, as condições genéticas específicas, notadamente síndrome do X 
frágil e esclerose tuberosa.

REFERÊNCIAS
American Psychiatric Association. (1980). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-
-III; 3rd. ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Press.

QUADRO 1.5 Medicina baseada em evidências e prática baseada em 
evidências

A medicina baseada em evidências aborda a tomada de decisão inicial 
baseada em pesquisas bem conduzidas. No desenvolvimento de recomen-
dações como orientações práticas, vários níveis de apoio costumam ser 
identificados (os procedimentos variam um pouco), em geral dando maior 
credibilidade aos tipos mais fortes de apoio (metanálises de diversos estu-
dos, revisões sistemáticas e ensaios controlados randomizados bem condu-
zidos). Em geral, os níveis intermediários de apoio derivam de estudos de 
caso controlados, particularmente se estes forem bem conduzidos e livres 
de confusões e potenciais vieses. Os níveis de evidência mais fracos são os 
relatos de caso ou, em última análise, a opinião clínica. É importante notar 
que alguns procedimentos são de uso comum, mas jamais foram submetidos 
a um ensaio randomizado (p. ex., saltar de aviões com e sem paraquedas!). 
Para a pesquisa psicológica, podem surgir questões relativas aos tipos de 
estudos que podem ser concebidos e conduzidos, por exemplo, no transcor-
rer de um programa em centros de tratamento (acadêmicos) especializados 
para contextos mais reais. Diretrizes da prática oficial tipicamente tentam 
resumir a força das evidências disponíveis ao fazerem recomendações sobre 
tratamentos potenciais.

A prática baseada em evidências tem suas origens na medicina ba-
seada em evidências, mas se expandiu para uma gama de outros campos, 
inclusive psicologia, fala-comunicação, educação e outros. Ela se esforça 
para usar as melhores evidências de pesquisa disponíveis na seleção do 
tratamento no contexto das necessidades individuais e das preferências 
terapêuticas.
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