Perturbação do
Espectro do
Autismo
Estratégias para famílias

Nota: devido à especificidade da Língua Portuguesa, neste documento são utilizados os termos no género masculino, sendo que os mesmos se referem também ao género feminino.
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Para a maioria das famílias deparar-se com o diagnóstico de Perturbação do Espectro do Autismo
(PEA) de um filho é um momento avassalador. As

Introdução

dúvidas, os anseios e os medos sobre a vida da
criança e da família tomam conta do seu dia-a-dia,
bem como o sentimento de impotência e desco-

nhecimento perante uma situação da qual pouco
ou nada conhecem. É fundamental procurar informações (credíveis) sobre a perturbação e estratégias de intervenção que ajudem a família a promover um futuro positivo para a criança.
Em determinados momentos, as famílias poderão

necessitar de apoio da família alargada, amigos,
grupos de partilha, entre outros. Este aspeto é com
frequência pouco valorizado pelas famílias, o que
leva não só a um grande desgaste físico e emocional, mas também a um isolamento nas relações.
Mesmo que por vezes sintam que não é o suficiente, todas as famílias farão certamente o seu melhor
e tudo aquilo que lhes está ao alcance em cada
momento.
Este documento tem como objetivo apresentar
algumas estratégias para as famílias de crianças/
jovens com PEA.
Tendo em conta que as PEA se manifestam de formas muito diferentes e com diferentes níveis de
intensidade em cada indivíduo, algumas das estratégias apresentadas poderão adequar-se mais do
que outras ao perfil do seu filho.
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As rotinas são importantes para o
meu filho?

Sim, porque o ajudam na

Estratégias:

organização do seu dia,

•

Manter uma rotina previsível;

•

Antecipar as rotinas com a criança/jovem;

•

Dar espaço à escolha, por parte da crian-

facilitando a compreensão

sobre o que vai acontecer,
e contribuindo, assim, para
a sua autonomia e bem-

ça/jovem, em determinados momentos

estar.

do dia;
SEGUNDA-FEIRA
•

Se necessário, recorrer a suportes visuais,
tais como símbolos ou palavra escrita, que
ajudem a criança/jovem a perceber a sequência de atividades do seu dia;
SEGUNDA-FEIRA

· Pequeno-almoço
· Escola
· Natação
· Jantar
· Ler
· Dormir
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•

Se necessário, informar a criança/jovem
sobre a duração da atividade e a transição
de uma atividade para outra, fazendo uso

de pistas verbais, visuais ou escritas e/ou
de temporizadores, cronómetros ou ampulhetas;
•

Definir locais específicos em casa para a
realização das tarefas, auxiliando a crian-

ça/jovem a interiorizar o tipo de atividades a desenvolver em cada área: espaço
de estudo, espaço de lazer e outros;
•

Introduzir de forma pontual e intencional
ligeiras alterações à rotina, de forma a
melhorar a reação da criança/jovem a
imprevistos (antecipar as alterações numa
fase inicial).

5

2

Qual a relevância das regras para o
desenvolvimento do meu filho?

As regras são fundamentais

Estratégias:

para definir limites e trans-

•

Definir regras objetivas, simples e claras;

•

Ser consistente com as regras estabeleci-

mitir previsibilidade e segu-

rança, essenciais ao desen-

das, cumprindo com o que foi definido;

volvimento e bem-estar de
qualquer criança/jovem, de
modo a que aprendam a

•

todos os membros da família que lidam

regular-se, e a saber quais

com a criança/jovem;

os comportamentos desejados e os indesejados.

Manter as regras de forma coerente entre

•

Comunicar à criança/jovem eventuais alterações às regras definidas;

•

Se necessário, recorrer a pistas visuais
(símbolos ou palavra escrita) para identifi-

car os comportamentos esperados para a
criança/jovem, e os reforços pelo cumprimento das regras.
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De que forma posso lidar com os
comportamentos indesejados?

Muitas vezes os pais não

Estratégias:

sabem como lidar com

•

Identificar e tentar antecipar com a crian-

comportamentos como as

ça/jovem as situações que originam os

birras, o choro, a agressivi-

comportamentos indesejados;

dade e o desafio. Estes são
momentos de grande des-

•

mentos e eventos, nomeadamente, alte-

gaste físico e emocional

rações na rotina ou situações novas;

para toda a família, contudo, existem algumas estra-

Comunicar antecipadamente aconteci-

•

Refletir sobre o que poderá estar na ori-

tégias que podem prevenir

gem do comportamento e encontrar a

este tipo de comportamen-

melhor resposta para o diminuir;

tos e promover mudanças
comportamentais positivas.

•

Atribuir reforços positivos, de acordo com

das

os interesses da criança/jovem, após a

estratégias utilizadas é fun-

realização de um comportamento deseja-

damental manter a calma

do;

Independentemente

para não reforçar os comportamentos

indesejados

•

Elogiar a criança/jovem pelo seu comportamento apropriado;

da criança/jovem.
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• Criar um contrato compor-

tamental com a criança/
jovem que preveja refor-

ços aquando do cumprimento do estabelecido;
• Ignorar os comportamen-

tos desadequados, desde
que não coloquem em cau-

sa a sua integridade física
ou de outros;
• Mostrar/exemplificar

à

criança/jovem qual o comportamento desejado;
• Retirar a criança/jovem do

contexto em situações em
que não seja capaz de se
regular;
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•

Retirar o reforço positivo previsto, para
que a criança/jovem compreenda que o
seu comportamento não foi adequado;

•

Auxiliar a organização das sensações do
corpo da criança/jovem, com recurso à
contenção física através de um abraço
apertado;

•

Distrair ou redirecionar a atenção da criança/jovem para outra atividade;

•

Definir um conjunto de atividades que
promovam o relaxamento e bem-estar,
por exemplo: desenhar, cantar, contar

até 10, apertar uma bola anti-stress, fazer uma massagem, respirar profundamente 10 vezes, etc.
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Como posso promover as
competências sociais e de
comunicação do meu filho?

A interação social e as com-

Estratégias:

petências

•

comunicativas

que lhes estão subjacentes

Incentivar a criança/jovem a cumprimentar e despedir-se de forma adequada

são áreas que se apresen-

(através da palavra e/ou do gesto);

tam alteradas numa pessoa
com PEA. Assim, é impor-

•

jovem fazer escolhas;

tante que o contexto familiar seja um lugar de desenvolvimento destas competências. Os pais podem incentivar,
ajudar

exemplificar
a

e

•

Para incentivar a criança/jovem a fazer

pedidos, pode:
- Esperar que demonstre interesse;

criança/jovem

também nos contextos sociais externos ao ambiente
familiar.

Criar momentos que permitam à criança/

- Dar tempo para que inicie o pedido, demonstrando-lhe que está à espera;
- Dar-lhe o modelo ou ajudá-la a utilizar
uma forma de pedido (“eu quero”, “dá”,
apontar para o que pretende);
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• Exemplificar e incentivar a criança/jovem a

utilizar regras sociais, tais como: bater à
porta antes de entrar, esperar pela sua
vez, respeitar o espaço do outro;
• Promover momentos de interação com

crianças, jovens e adultos, de forma positiva:
- Jantar com amigos da família;
- Convidar amigos para partilhar atividades
de interesse comum;
- Ir a festas de aniversário.

Algumas pessoas com PEA poderão necessitar
de sistemas aumentativos ou alternativos de
comunicação, baseados em suportes visuais
para terem maior sucesso na comunicação.
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O meu filho age da mesma forma

5

com desconhecidos e pessoas
próximas, o que posso fazer
em relação a isso?

Uma criança/jovem com

Estratégias:

PEA pode ter dificuldade

•

em adequar o seu compor-

Explicar ao seu filho quem são os seus
familiares, os seus amigos, os conhecidos

tamento a pessoas desco-

e qual a forma adequada de interação

nhecidas. Por isso, é impor-

com cada grupo;

tante ajudá-lo a perceber o
tipo de relação que deve

•

Explicar que há pessoas que não conhecemos – desconhecidos, e como pode agir

ter com cada pessoa.

com estes;
•

Explicar que há exceções: polícias, médicos, enfermeiros;

•

Numa situação em que o seu filho aja de
forma desadequada, seja claro na correção e na demonstração do tipo de comportamento pretendido;
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•

Os suportes visuais podem ser úteis:
- Desenhe os círculos de confiança da cri-

ança/jovem e escreva nomes ou cole fotografias;

•

Escreva uma lista de comportamentos
que se adequam a cada tipo de relação
ou recorra a símbolos, como no exemplo:
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Como posso promover a
autonomia do meu filho?

Quando pensamos em au-

Estratégias:

tonomia,

•

pensamos

em

tarefas que fazem parte da

na tarefa não como um todo, mas como

nossa rotina diária e que,
para

algumas

Em primeiro lugar, é importante pensar

uma sequência de pequenos passos;

crianças/
•

jovens com PEA, podem ser

É importante apresentar à criança/jovem
cada passo da tarefa. Neste ponto, os su-

desafiantes.

portes visuais podem ser uma ajuda relevante, como se vê no exemplo que se segue para a tarefa de lavar as mãos;

1

2

3

4
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•

Alguns passos da tarefa poderão ser mais
complexos para a criança/jovem, pelo que
poderá introduzir ajudas, que deverão ser
progressivamente retiradas. A retirada
destas ajudas é fundamental para se chegar à autonomia na tarefa;

•

Tomar banho, lavar os dentes, vestir e
despir, calçar, comer e fazer a cama são
algumas das tarefas que poderão ser facilitadas pelo uso deste tipo de estratégias.

Outra forma de promover a autonomia do seu
filho poderá passar pela partilha de responsabilidade nas tarefas domésticas, ou numa par-

te das mesmas:
•

Pedir ajuda em tarefas da rotina familiar,
como levantar a mesa ou levar as loiças
que usou para a bancada;
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6
•

Quando o seu filho já tiver alguma autonomia em certas tarefas, poderá fazer
uma lista do que ele terá de cumprir. A
lista poderá conter uma tarefa que sirva
como reforço. Numa primeira fase, poderá ter que acompanhar o seu filho e ensiná-lo a seguir a lista.
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Outras
informações

Para aceder de forma gratuita aos suportes
visuais utilizados neste documento, pode consultar os seguintes recursos online:

http://www.arasaac.org/
https://www.soyvisual.org/

Para mais informações acerca deste tema, não
hesite em contactar a APPDA LISBOA.

www.appda-lisboa.org.pt
Email: info@appda-lisboa.org.pt
Tel.: 21 361 62 50
Rua José Luís Garcia Rodrigues
Bairro Alto da Ajuda, 1300-565 Lisboa
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