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““Estas crianças frequentemente mostram umaEstas crianças frequentemente mostram uma
surpreendente sensibilidade à personalidade do surpreendente sensibilidade à personalidade do 
professor (…) E podem ser ensinados, masprofessor (…) E podem ser ensinados, mas somente somente 
por aqueles que lhes dão verdadeira afeição e por aqueles que lhes dão verdadeira afeição e 
compreensão. Pessoas que mostremcompreensão. Pessoas que mostrem delicadeza e, delicadeza e, compreensão. Pessoas que mostremcompreensão. Pessoas que mostrem delicadeza e, delicadeza e, 
sim, humor. (…) A atitude emocional básica do sim, humor. (…) A atitude emocional básica do 
professorprofessor influencia, involuntáriainfluencia, involuntária e e 
inconscientemente, o humor e o comportamento da inconscientemente, o humor e o comportamento da 
criança.” criança.” 

Hans Asperger (1944)Hans Asperger (1944)



Tem  o nome de Tem  o nome de 
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crianças nos anos crianças nos anos 
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� É uma perturbação do espectro do Autismo
� É uma perturbação de desenvolvimento, isto é,

modifica-se quando o indíviduo passa demodifica-se quando o indíviduo passa de
lactente a criança, e de adolescente a adulto

� Apresenta características diferentes consoante o
sexo do indivíduo

� Não há uma fronteira específica entre Autismo
e Asperger



NOTANOTA: Esta síndrome apresenta maior incidência no sexo : Esta síndrome apresenta maior incidência no sexo 
masculino masculino 

(15 M  (15 M  -- 1 F, Lobo Antunes)1 F, Lobo Antunes)



�� 11 aa 33 anosanos::

� Atraso na linguagem
� Dificuldades alimentares (rejeitam certos alimentos pela 

sua forma ou cor)

� InfantárioInfantário::

� Isolamento
� O distraído/atento
� Por vezes  demonstrações de agressividade ou “birras”
� Alta tolerância à dor
� Pânicos



�� EscolaEscola

� Obsessão por determinados temas ou assuntos
� Comportamentos repetitivos e ritualistas
� Dificuldade de adaptação à mudança ou alteração de

rotinas
� Atraso na linguagem ou linguagem e/ou comunicação� Atraso na linguagem ou linguagem e/ou comunicação

pobres, apresentando, muitas vezes ecolálias
� Atraso no desenvolvimento motor (motricidade fina e

motricidade grossa)
� Hipersensibilidade sensorial (roídos, cheiros, sabores,

luzes...)
� Comportamento social e emocional desajustado
� Dificuldade em entender e expressar emoções
� Jogo simbólico e actividade imaginativa pobres ou

ausentes



Olá o meu nome é Olá o meu nome é 
António. Eu  tenho António. Eu  tenho 

Síndrome de Síndrome de 
AspergerAsperger

Algumas das Algumas das 
minhas minhas 

dificuldades são…dificuldades são…



§Dificuldade em:

• brincar com as outras 
crianças – isolam-se

• entender as regras 
implícitas dos jogosimplícitas dos jogos

• perder 

• aceitar as regras -querem 
impor as suas próprias 
regras

§Desinteresse  em praticar 
desporto 



§Dificuldade em:

• sintonizar com os 
outros

• entender expressões • entender expressões 
faciais

• entender o sarcasmo  
e segundas intenções

§Vítimas preferenciais de 
bullying



• Não olha nos olhos 
quando fala

• Acredita em tudo o que • Acredita em tudo o que 
lhe dizem e não entende 
ironias

• Usa linguagem pedante e 
fala em tom alto e peculiar

• Não distingue idades



Exemplos:
• Aspirador

• Secador de cabelo

• Ruído da sala de aula• Ruído da sala de aula

• Tecidos

• Roupas justas

NOTA: tem uma grande 
tolerância à dor e ao frio



Mais visível nos rapazes

Exemplos:Exemplos:

• Dinossauros

• Computadores

• Marcas de carros

• Logótipos



Exemplos:

• Períodos de férias• Períodos de férias

• Mudança de professores, 
escola ou casa



Exemplos:

• Dormir sozinho 

•Pânico da sombra

• Receio de animais

• Medo do escuro

• Medo de objectos em 

movimento



• Disgrafia (caligrafia 
desorganizada)

• Produção de textos 
sintéticos e lacónicos 

• Interpretação literal dos 
temas propostos



Mas também tenho Mas também tenho 
qualidades…qualidades…



§Relações pessoais caracterizadas por uma perfeita lealdade: as 

amizades são para a vida

§Independência de preconceitos sexistas ou geracionais

§Clareza de valores e poder de decisão inalterado por factores políticos e 

financeiros

§Capacidade de aceitar argumentação sem ideias pré-concebidas

§Discurso isento de falsidades ou conceitos politicamente correctos

§Participa nas conversas, sem perder tempo com superficialidades ou 

trivialidades

§Dialoga sem segundos sentidos ou intenção de manipular



§Perspectivas originais, e por vezes únicas, na resolução de problemas

§Memória excepcional para dados considerados irrelevantes pelos 

outros indivíduos

§Capacidade de seguir as próprias ideias ou perspectivas, apesar das 

provas em contrárioprovas em contrário

§Consideração por pormenores e detalhes que aparentam pouco 

interesse para a maioria

§Sensibilidade apurada para experiências e estímulos sensoriais



Critérios Diagnósticos para F84.5 - 299.80 Transtorno de Asperger

A. Prejuízo qualitativo na interacção social, manifestado por
pelo menos dois dos seguintes requesitos:

(1) prejuízo acentuado no uso de múltiplos comportamentos
não-verbais, tais como contacto visual directo, expressãonão-verbais, tais como contacto visual directo, expressão
facial, posturas corporais e gestos para regular a interacção
social
(2) fracasso para desenvolver relacionamentos apropriados ao
nível de desenvolvimento com seus pares
(3) ausência de tentativa espontânea de compartilhar prazer,
interesses ou realizações com outras pessoas (por ex., deixar
de mostrar, trazer ou apontar objectos de interesse a outras
pessoas)
(4) falta de reciprocidade social ou emocional



B. Padrões restritos, repetitivos e estereotipados de
comportamento, interesses e actividades, manifestados por
pelo menos um dos seguintes quesitos:

(1) insistente preocupação com um ou mais padrões
estereotipados e restritos de interesses, anormal em
intensidade ou foco
(2) adesão aparentemente inflexível a rotinas e rituais
específicos e não funcionais
(3) maneirismos motores estereotipados e repetitivos (por ex.,(3) maneirismos motores estereotipados e repetitivos (por ex.,
dar pancadinhas ou torcer as mãos ou os dedos, ou
movimentos complexos de todo o corpo)
(4) insistente preocupação com partes de objectos

C. A perturbação causa prejuízo clinicamente significativo nas
áreas social e ocupacional ou outras áreas importantes de
funcionamento.



D. Não existe um atraso geral clinicamente significativo na
linguagem (por ex., palavras isoladas são usadas aos 2 anos,
frases comunicativas são usadas aos 3 anos).

E. Não existe um atraso clinicamente significativo no
desenvolvimento cognitivo ou no desenvolvimento dedesenvolvimento cognitivo ou no desenvolvimento de
habilidades de auto-ajuda apropriadas à idade,
comportamento adaptativo (outro que não na interacção
social) e curiosidade acerca do ambiente na infancia.

F. Não são satisfeitos os critérios para um outro Transtorno
Invasivo do Desenvolvimento ou Esquizofrenia Cristopher.



Deve estender-se a todo o 
contexto que rodeia a contexto que rodeia a 
criança/jovem com SA



Duas áreas de intervenção:

- Os outros e eu

- Promoção de mudança de atitudes 

- Eu e os outros

- Terapia – intervenção psicológica e/ou pedagógica:

- Psicoterapia

- Treino de competências e mudanças comportamental

- Estratégias psicopedagógicas

- Apoio educativo



§Fornecer um ambiente de trabalho estruturado e previsível 

§Estruturar o tempo e o espaço

§Criar uma “ estação de trabalho” separada

§Utilizar pistas visuais (imagens, símbolos, palavras)§Utilizar pistas visuais (imagens, símbolos, palavras)

§Estabelecer limites temporais externos (temporizador)

§Estruturar claramente as tarefas – explicar passos e 

descrever o produto esperado em detalhe

§ Integração , em alguns casos, em sala TEACCH (organização  

estruturada das actividades e dos contextos)  para treino de 

competências sociais





Aqui tens 
algumas 

estratégias de 
apoio…



§Manter contacto visual 

§Utilizar uma linguagem simples, clara e precisa

§Elogiar e valorizar os esforços

§Não castigar, propor  comportamentos alternativos

§Compreender que não conseguem interpretar as emoções dos 
outros

§Compreender que a falta de tacto que manifestam advém do seu 
défice de socialização

§Compreender o que lhes causa stress como por exemplo o ruído de 
fundo

§Prepará-las para todas as mudanças de ambiente e/ou rotinas

§Ajudá-las a lidar com as mudanças



§Organizar o ambiente de forma adequada, evitando estímulos que 
possam distrair e/ou perturbar

§Dar ordens simples, claras e precisas, verificando se são 
compreendidas

§Antecipar a execução da tarefa, explicando-a§Antecipar a execução da tarefa, explicando-a

§Proporcionar conhecimento acerca de uma situação nova

§Limitar a vivência dos interesses a determinado momento e espaço

§Integrar os interesses no currículo escolar e nas aprendizagens

§Utilizar os interesses como recompensa



• Garantir que o aluno compreende o que se espera dele

• Estruturar com progressiva complexidade as tarefas a executar

• Proporcionar experiências de sucesso

• Reconhecer o desempenho• Reconhecer o desempenho

• Elogiar, mesmo as mais pequenas realizações

• Avaliar as estratégias de intervenção

• Manter uma regular ligação casa/escola
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