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Abstract 

A perturbação do espectro do autismo (PEA) consiste numa alteração do 

neurodesenvolvimento, que inclui défices na interação e comunicação sociais assim 

como a presença de comportamentos repetitivos, interesses restritos e estereotipias (i.e. 

movimentos repetitivos, padronizados, rítmicos, e sem objetivo), os quais podem persistir 

ao longo da vida.  

A perturbação de ansiedade é um distúrbio psiquiátrico frequente em crianças com PEA; 

contudo, a existência de uma associação entre perturbação de ansiedade e a 

manifestação de comportamentos repetitivos e de estereotipias na PEA permanece por 

esclarecer. 

O objetivo do estudo foi caraterizar o perfil de ansiedade em crianças com PEA e explorar 

a associação entre a perturbação de ansiedade e a presença ou ausência de 

estereotipias motoras. Para tal, selecionaram-se aleatoriamente 88 crianças com 

diagnóstico de PEA incluídas no projeto AutisMove, com idade mediana de 11,06 anos (5 

anos e 1 mês - 18 anos e 7 meses). Os participantes foram filmados de forma sistemática 

durante a aplicação de uma escala de avaliação de autismo (escala de observação para 

o diagnóstico do autismo - ADOS) e os seus cuidadores submetidos a uma versão 

portuguesa do questionário escala de rastreio da ansiedade infantil (SCARED-R).  

Foram formados dois grupos de comparação, com base na presença ou ausência de 

estereotipias motoras e presença ou ausência de perturbação de ansiedade. Na 

comparação dos grupos PEA com e sem estereotipias, verificamos que o grupo sem 

estereotipias apresentava maior proporção de crianças do género masculino (p< 0,05) e o 

com estereotipias, maior proporção de crianças mais novas (p<0,001) e com maior 

severidade de autismo segundo a ADOS (p<0,05). Quando comparados os grupos com e 

sem uma perturbação de ansiedade, observamos que o grupo com perturbação de 

ansiedade apresentou menor severidade de autismo (p<0,05), menor prevalência de 

estereotipias motoras (p<0,05), maior quociente global de desenvolvimento (QGD), 
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avaliado através da escala de Griffiths, e maior quociente de inteligência (QI), aferido pela 

escala de Inteligência de Wechsler para Crianças, escala completa (WISC- ec) (p<0,05). 

Ao calcular o score global do SCARED-R, identificou-se que 59,1% dos participantes 

apresentavam critérios para uma Perturbação de Ansiedade. Relativamente aos subtipos 

de perturbação de ansiedade, os mais frequentes foram: perturbação de pânico (12,5%) 

e fobia específica (4,5%). A perturbação de stress pós-traumático (0%) e ansiedade 

generalizada foram os subtipos menos frequentes (1,1%). 

 

 
Palavras-chave 

Perturbação do espectro do autismo, ansiedade, estereotipias motoras 

 
 
Abstract 

Autism spectrum disorder (ASD) is a neurological and developmental condition 

characterized by potentially life-long deficits in social interactions and communication, 

restricted interests, repetitive behaviors and stereotypies (i.e. repetitive, standardized, 

rhythmic, and aimless movements). Anxiety disorder (AD) is common among children with 

ASD; however, the connection between AD and ASD-related repetitive behaviors and 

stereotypies remains an open question. 

The goal of this study was to characterize the anxiety profile in children with ASD and to 

establish a potential connection between AD and stereotypic movement disorder. To do 

so, we randomly selected 88 children with ASD from the AutisMove project, with a median 

age of 11,06 years (5 years and 1 month to 18 years and 7 months). The participants 

were videotaped systematically during the application of an autism assessment scale 

(Autism Diagnostic Observation Schedule-generic - ADOS) while their guardians were 

subject to a Portuguese version of the Screen for Child Anxiety Related Disorders - 

Revised (SCARED-R) questionnaire. 

Two comparison groups were formed, based on the presence or absence of motor 

stereotypies and presence or absence of anxiety disorder. A comparison between the 

group of children with ASD and with or without stereotypies, revealed that the group 

without stereotypies had a greater percentage of male children (p < 0,05) while the group 

with stereotypies had a greater percentage of younger children (p < 0,001) and with more 

severe forms of autism according to ADOS. An additional comparison between the groups 

of children with and without AD suggests that the former experience less severe forms of 

autism (p < 0,05), lower prevalence of stereotypies (p < 0,05), a greater children’s 
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development quotient, assessed on the Griffiths mental development scale, and a greater 

intelligence quotient (IQ), as measured by the full scale of the Wechsler Intelligence Scale 

for Children (WISC) (p<0,05). 

By calculating the SCARED-R global score, it was identified that 59,1% of the participants 

presented criteria for an Anxiety Disorder. Concerning the subtypes of anxiety disorder, 

the most frequent were: panic disorder (12.5%) and specific phobia (4.5%). Posttraumatic 

stress disorder (0%) and generalized anxiety were the less frequent subtypes (1.1%). 

 

 
Key words 

Autism spectrum disorders, anxiety, motor stereotypies
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Introdução 

A perturbação do espectro do autismo (PEA), descrita pela primeira vez em 1943 

por Kanner, consiste em alterações neurobiológicas complexas, definidas clinicamente e 

segundo os critérios de diagnóstico do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais – 5ª edição (DSM-V) da Associação Americana de Psiquiatria, pela existência de 

défices em dois grandes domínios: a área da comunicação social recíproca e interação 

social e a existência de padrões de comportamento, atividades e interesses repetitivos e 

restritivos, incluindo estereotipias (1–3). 

A PEA é vista como uma condição heterogénea, com uma prevalência mundial 

estimada de 1 a 1,5% (4), a qual tem vindo a ter um aumento exponencial nas últimas 

décadas (1), sobretudo devido à maior consciencialização e abrangência dos critérios no 

seu diagnóstico. De acordo com o Centro de Controlo de Doença e Prevenção (CDC), 1 

em cada 59 crianças americanas cumpre o diagnóstico de PEA, o que representa 16,8؉ 

crianças com 8 anos. As crianças do sexo masculino são as mais propensas a PEA, 

refletindo uma proporção cinco vezes superior face ao sexo oposto (3,5).  

A PEA abrange um largo leque de doenças ou síndromes, pelo que não se pode 

falar de uma etiologia mas sim de múltiplas; no entanto, os mecanismos pelos quais 

doenças diferentes se apresentam com este diagnóstico comportamental permanecem 

por esclarecer (6). Parecem ser o resultado de interações entre vulnerabilidades 

genéticas e epigenéticas com a exposição ambiental, culminando numa variabilidade de 

fenótipos comportamentais e de desenvolvimento (2,3,6,7). Embora não existam ainda 

biomarcadores conhecidos específicos para a PEA (2,4), reconhece-se que ela surge 

durante o desenvolvimento e que persiste ao longo da vida, denotando-se diferenças 

difusas na reciprocidade social, na comunicação social, na flexibilidade e processamento 

sensorial (2). 

Com a publicação do manual DSM-V, o diagnóstico de PEA passou a abranger três 

diagnósticos específicos: perturbação autística; perturbação de Asperger e perturbação 

global do desenvolvimento sem outra especificação (5,8). A PEA passa assim a ser 

classificada numa só categoria, podendo no entanto ser especificado o grau de 

severidade dos sintomas (9). 

A presença de comportamentos repetitivos e restritivos é um marco importante na 

PEA. Estes variam em termos de tipo e gravidade, e incluem estereotipias motoras, como 

o bater palmas, sacudir os dedos à frente dos olhos, balançar o corpo; e comportamentos 

repetitivos, como o insistir em cumprir sempre a mesma rotina diária, alinhar objetos e 

assistir repetidamente ao mesmo vídeo (10,11). 
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A presença de estereotipias motoras é frequente em indivíduos com PEA, muito 

embora não seja exclusiva (12–14). Trata-se de um distúrbio do movimento hipercinético, 

caraterizado pela presença de movimentos involuntários repetitivos, rítmicos, de padrão 

previsível, aparentemente sem um propósito e de curta duração (segundos a minutos), o 

qual é supressível com uma distração ou início de uma outra atividade (13,15–19). 

Parecem associar-se, habitualmente, a situações de stress, excitação, fadiga ou 

aborrecimento (10,15,16) As estereotipias podem ser classificadas em dois grupos: 

primárias, quando parecem ser fisiológicas (em crianças com normal desenvolvimento), 

ou secundárias, quando em associação com outras doenças neuro-psiquiátricas 

(10,15,16,18) A idade com que tipicamente se denota o aparecimento de estereotipias 

motoras é até aos 3 anos de vida, sendo que em 80% dos casos são identificados 

movimentos repetitivos aos 2 anos (16) Para além disto, alguns autores têm demonstrado 

a existência de uma correlação positiva entre a gravidade e a frequência de estereotipias 

motoras e a gravidade da doença (17,20,21). 

O aparecimento de estereotipias parece relacionar-se com o mau funcionamento do 

sistema de controlo de conduta, impulsos e motivações no desempenho de algum 

movimento ou vocalização (11). Tendo em conta a idade da criança, o tipo de episódios e 

a incidência dos mesmos, as estereotipias podem comprometer o desenvolvimento 

motor, linguístico e as atividades físicas, sociais, emocionais, cognitivas e educativas 

(11). 

Alguns autores têm demonstrado que crianças com PEA exibem significativamente 

mais sintomas de ansiedade quando comparados com crianças cujo desenvolvimento é 

normal (22). Adicionalmente, défices na comunicação recetiva e expressiva têm sido 

associados a níveis mais altos de sintomas de perturbação de ansiedade em crianças 

com PEA (22). 

Nos últimos anos, vários estudos têm demonstrado uma associação positiva entre 

altos níveis de ansiedade e a presença de estereotipias (23). Alguns autores sugerem 

que o indivíduo desenvolve estereotipias como método atenuador de ansiedade (12); 

outros, que este tipo de comportamento é suficiente para suscitar ansiedade (12) e 

outros, que a ansiedade atua como um exacerbador das estereotipias (12) Neste 

contexto, a verdadeira razão desta associação permanece ainda desconhecida (11,12) 

A perturbação de ansiedade é um estado emocional caraterizado por pensamentos 

negativos, como medo, apreensão e por sintomas físicos como sudorese, tremores, 

aumento da frequência cardíaca (9). 

De uma maneira geral, perturbação de ansiedade abarca um conjunto de condições 

marcadas por experiências subjetivas de medo e preocupações. Nem sempre a presença 

destes sintomas se traduz numa perturbação de ansiedade; podem fazer parte da 
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experiência normal do indivíduo, devendo apenas ser considerados patológicos quando 

são suficientemente frequentes ou graves para causar níveis sustentadamente elevados 

de stress ou sofrimento no quotidiano (9). 

As perturbações de ansiedade, segundo o DSM-V incluem: a perturbação de 

ansiedade de separação; perturbação de ansiedade generalizada; mutismo seletivo; fobia 

social; fobia específica (situacional, animais e sangue); perturbação de pânico; fobia 

escolar; devendo existir uma duração mínima de seis meses para o diagnóstico destas 

perturbações (8,9). 

A perturbação da ansiedade é uma das co-morbilidades mais frequente em 

indivíduos com PEA (24–26). A prevalência de perturbação de ansiedade na PEA é 

bastante inconsistente, provavelmente devido à heterogeneidade clínica dos indivíduos 

com PEA, e ao método de avaliação utilizado para aferir a existência de ansiedade 

(questionário versus entrevista). Numa metanálise realizada em 2011 por Van Steensel e 

colaboradores, foram analisados 31 estudos acerca da relação entre ansiedade e PEA, e 

concluiu-se que 39,6% dos indivíduos jovens com PEA tinham níveis clinicamente 

elevados de ansiedade ou possuíam pelo menos uma perturbação de ansiedade (27). 

Altos níveis de ansiedade em indivíduos com PEA parecem associar-se a quadros 

de depressão, comportamentos disruptivos, agressão, auto-mutilação e stress parental 

(22). Na ausência de uma avaliação e diagnóstico assertivos, a perturbação de 

ansiedade tenderá a agravar-se com o tempo, como consequência do não tratamento 

atempado (14). 

As principais técnicas utilizadas para identificar a presença e a frequência de 

estereotipias são os questionários e as entrevistas aos pais ou cuidadores. Estes 

instrumentos são úteis na vasta recolha de dados. No entanto, a observação direta, 

concretamente a partir de vídeos, parece permitir uma análise mais detalhada, embora 

ainda não seja um recurso amplamente utilizado (14) Em 2013,Goldman et Greene 

demonstraram que, recorrendo a vídeo, conseguiam uma melhor caraterização das 

estereotipias, em especial no que diz respeito à frequência, ritmo, topografia, tom e 

variabilidade (14). 

Com este trabalho pretende-se caraterizar o perfil de ansiedade numa amostra 

aleatorizada de crianças com PEA com e sem estereotipias motoras e explorar a 

associação entre perturbação de ansiedade e existência de estereotipias motoras. 

 

Objetivo 

Caraterização do perfil de ansiedade numa amostra aleatorizada de crianças com 

PEA, com e sem estereotipias, seguidas durante o ano de 2013 no centro materno-infantil 
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do norte (CMIN) e incluídas no projeto AutisMove, e a posterior avaliação de correlação 

entre a presença de uma perturbação de ansiedade e a existência de estereotipias 

motoras. 

 

 

Material e métodos 

Ética 
O presente estudo encontra-se incluído no trabalho académico de investigação no 

âmbito do Programa Doutoral de Investigação Clínica e em Serviços de Saúde da 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto da Dr.ª Cláudia Raquel Ferrão de Melo, 

o qual se encontra aprovado pelo Conselho de Administração, Comissão de Ética e 

Departamento de Formação e Investigação (DEFI) do Centro Hospitalar Universitário do 

Porto [166/12 (130-DEFI/122-CES)]. 

Foi elaborado de acordo com os princípios de ética médica descritos na declaração 

de Helsínquia. Considerando estas questões éticas, o anonimato de todas as crianças 

envolvidas no projeto foi garantido, assim como, foi adquirido o consentimento informado 

por parte dos pais ou responsável legal das crianças em estudo. 

 

Participantes  
Foram aleatorizados 200 participantes de um total de 309 crianças identificadas 

com o diagnóstico de PEA em acompanhamento no Serviço de Neuropediatria e Serviço 

de Pedopsiquiatria do CMIN no ano de 2013 (1 de Janeiro a 30 de Dezembro de 2013). 

Dos 200 participantes, foram incluídas neste estudo um total de 142 crianças com 

diagnóstico de PEA (108 rapazes e 34 raparigas, com idade média de 10,62 ± 3,92 

anos). As restantes 58 crianças foram excluídas por: 1) falta à avaliação ou ausência de 

resposta à convocatória; 2) alteração do diagnóstico após avaliação pela equipa de 

investigação. Um segundo critério de seleção foi aplicado, de modo a excluir todas as 

crianças cujos questionários SCARED-R não se encontravam preenchidos em pelo 

menos 85% da totalidade, resultando numa amostra final de 88 crianças. 

 

Instrumentos de avaliação 
Os participantes foram avaliados pela mesma equipa de investigação que incluiu: 

uma neuropediatra (TT), pedopsiquiatra (VM), pediatra (CM) e psicólogo (TPR). A 

avaliação para aferição do diagnóstico de PEA envolveu a realização da Entrevista para o 

diagnóstico do Autismo (ADI-R, Autism Diagnostic Interview-revised e da Escala de 
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Observação para o Diagnóstico do Autismo (ADOS, Autism Diagnostic Observation 

Schedule-Generic).  

No âmbito do projecto AutisMove, foram realizadas filmagens com cerca de 30 

minutos de duração, em ambiente controlado, durante as quais os participantes 

interagiam com o psicólogo ou a pediatra da equipa. Estas sessões decorreram sempre 

no mesmo ambiente (sala com cenário verde, com 1 mesa, 2 cadeiras, brinquedos, 4 

câmaras de vídeo). Para assegurar alguma sistematização à interação optou-se por 

filmar a aplicação da ADOS, durante a qual o examinador aplica este instrumento. 

Posteriormente estes vídeos foram analisados por dois dos investigadores (CM e TPR) 

para proceder à cotação da ADOS e as dúvidas eram resolvidas com a restante equipa. 

Os vídeos foram também analisados sistematicamente para identificar os momentos de 

estereotipias motoras durante os primeiros 30 minutos de aplicação da ADOS. 

A ADI-R consiste numa entrevista semi-estruturada de 93 itens, organizada em 6 

secções, que permite recolher informações sobre a criança e a sua família; o 

desenvolvimento precoce e marcos do desenvolvimento; a tríade de comprometimentos 

segundo os critérios do DSM IV; e os problemas gerais de comportamento. Pode ser 

utilizada em crianças com idade mental e funcional superior aos dois anos (28).  

A ADOS é uma escala padronizada de observação comportamental, semi-

estruturada de quatro sessões ou módulos de 30 minutos, utilizada para o diagnóstico de 

PEA e de alterações do desenvolvimento. Avalia a criança relativamente à habilidade 

social, comunicação e comportamento, exigindo deste modo um examinador treinado. A 

ADOS é composta por um conjunto de atividades estandardizadas, organizadas em cinco 

módulos, cada um destes, destinado a uma determinada idade cronológica, nível 

cognitivo e de comunicação social (29). 

A avaliação das capacidades cognitivas da amostra de crianças inclui a aplicação 

dos instrumentos escala de desenvolvimento mental de Ruth Griffiths e Escala de 

Inteligência de Wechsler para Crianças (WISC-III). 

A Griffiths é um instrumento de avaliação que permite diagnosticar perturbações do 

desenvolvimento dos 2 aos 8 anos. São recolhidas informações sobre o comportamento 

em seis áreas: locomoção, desenvolvimento pessoal/social, linguagem, coordenação, 

realização e raciocínio, e analisados os resultados do total de itens que a criança executa 

(30). 

A escala WISC-III é um instrumento que permite a avaliação das capacidades 

cognitivas de crianças dos 6 aos 16 anos. O desempenho destas crianças pode ser 

analisado a partir dos resultados de quocientes intelectuais (QI): verbal, realização, 

escala completa, índice compreensão verbal, índice organização percetiva e índice 

velocidade de processamento (31).  
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Como metodologia para a avaliação das diferentes dimensões da perturbação de 

ansiedade, foi aplicado aos cuidadores de crianças com diagnóstico de PEA, uma versão 

portuguesa validada do questionário SCARED-R. Esta escala foi validada pela Faculdade 

de Psicologia da Universidade de Lisboa e os seus investigadores concederam 

autorização para a sua aplicação neste estudo. 

O SCARED-R consiste num questionário com 69 questões, que tem como objetivo 

a avaliação de diferentes dimensões da perturbação de ansiedade, de acordo com os 

critérios do DSM–IV. Existem duas versões desta ferramenta, uma para ser aplicada aos 

progenitores ou representantes legais da criança e outra para ser aplicada diretamente à 

criança. Neste estudo foi apenas aplicada a versão aos cuidadores (anexo 1). Cada 

questão é classificada em termos de frequência de cada sintoma nos últimos 3 meses em 

“0” quando se refere a nunca ou quase nunca; “1” quando o sintoma está presente às 

vezes e “2” quando o sintoma está presente frequentemente.  

 

 

Dimensões Perturbação de Ansiedade avaliadas no SCARED-R 

 Questões 

Perturbação da Ansiedade Generalizada 8, 11, 21, 38, 41, 49, 55, 57 e 59 

Perturbação da Ansiedade de Separação 7, 13, 19, 29, 36, 45, 50 e 52 

Perturbação de Pânico 1, 9, 14, 18, 27, 32, 35, 40, 44, 48, 51, 56 e 60 

Fobia Social 4, 15, 47, 53, 67, 68 e 69 

Fobia Escolar 3, 17, 30 e 58 

Fobia específica  

- Animais 

- Situacional 

- Sangue, Injeções e Ferimentos 

 

22, 37 e 65 

2, 23, 28, 61 e 63 

5, 16, 20, 33, 34, 42 e 66 

Perturbação Obsessivo-Compulsiva 6, 10, 12, 24, 26, 31, 39, 54 e 62 

Perturbação de Stress Pós-Traumática 25, 43, 46 e 64 

Tabela i – Distribuição de questões em função da categoria de perturbação de ansiedade 

 

 

Apesar de a Perturbação de Fobia à Escola apresentar 4 itens de avaliação, ela é 

habitualmente incluída na avaliação da Perturbação de Ansiedade de Separação. No final 

são obtidas pontuações para cada uma das dimensões de perturbação de ansiedade e 

ainda uma pontuação global. Para a categorização das perturbações de ansiedade foram 

utilizados os cut-off sugeridos na literatura para os questionários aplicados aos pais:  

Perturbação de Pânico cut-off ≥ 4;  

Perturbação de Ansiedade Generalizada cut-off ≥ 8;  
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Perturbação de Ansiedade de Separação cut-off ≥ 5;  

Fobia Social cut-off ≥ 9;  

Fobia à escola foi incluído na categorização da ansiedade de separação;  

Fobia específica (tipo situacional, sangue e animais) cut-off ≥ 7;  

Perturbação Obsessivo-Compulsiva cut-off ≥ 9;  

Perturbação de Stress Pós-Traumático cut-off ≥ 7  

Pontuação do cut-off global ≥ 25 (32). 

 

 

Análise Estatística  
A análise dos dados do presente estudo foi realizada com recurso ao Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS, versão 25). Foram calculadas as médias e desvio 

padrão para se proceder à análise de variáveis quantitativas e o cálculo de frequências 

absolutas e percentuais para as variáveis categóricas. Recorreu-se ao cálculo do Qui-

quadrado para a comparação de variáveis categóricas e ao cálculo de U Mann-Whitney 

para comparação de variáveis não categóricas. Em específico, a avaliação do 

questionário SCARED-R foi feita através do cálculo do score global e parcial entre os 

diferentes tipos de perturbação de ansiedade. Para estimar a correlação entre 

perturbação de ansiedade e presença de estereotipias foi utilizado o coeficiente de 

correlação linear de Pearson, na amostra total e segundo o sexo da criança. 

 

 

Resultados 

A versão portuguesa do questionário SCARED-R utilizada no presente estudo foi 

aplicada aos pais ou representantes legais dos 142 participantes. Dos 142 questionários 

entregues, 37 não foram preenchidos ou devolvidos, tornando a amostra analisada de 

105 crianças. A taxa de resposta conseguida neste estudo foi de 73,9%. Da análise 

efetuada aos questionários rececionados, 88 completaram pelo menos 85% da 

totalidade, sendo que, 72,7% (64) estavam integralmente preenchidos. 

 

 

Comparando o sexo e a idade dos respondentes e dos não respondentes, não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, concluindo-

se que os dados omissos são do tipo Missing at Random (tabela ii). 
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1Teste de Fisher  
2 Teste de Mann-Whitney 

 

Tabela ii – Análise das variáveis sexo e idade em função dos subgrupos respondedores e 

não respondedores  

 

 

A maioria dos questionários foi respondida pela mãe da criança, e em menor 

percentagem, pelo pai (Tabela iii). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela iii. Identificação dos respondentes à versão portuguesa do questionário SCARED-R. 

 

 

A amostra final é composta por 88 crianças, 69 rapazes e 19 raparigas, com idades 

compreendidas entre os 5 anos e 1 mês e os 18 anos e os 7 meses (média 11,19 ± 3,69 

anos).  

Em termos de caraterização desta amostra, 55,7% dos casos (49 elementos) 

estavam incluídos no subgrupo das crianças com PEA com estereotipias e 44,3% (39 

elementos) no subgrupo de crianças com PEA sem estereotipias (figura i). 

 

 Respondedores  

Sexo Não  Sim Total  

Masculino 27 81 108 p= 0,6561 

Feminino 10 24 34  

Idade 9,850 10,700 ---- p= 0,3492 

Total  37 105 142 --------- 

Respondente  N (%) 

Pai 20 (19,0) 

Mãe 75 (71,4) 

Irmão 1 (1%) 

Irmã 1 (1%) 

Avó 1 (1%) 

Tutora 1 (1%) 

Mãe e pai 5 (4,8) 

Não identificado  1 (1%) 

Total 105 (100%) 
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Figura i. Relação entre subgrupos de PEA com e sem estereotipias 

 

 

Estereotipias motoras 
Numa segunda fase do estudo procedeu-se à filmagem das crianças, durante 30 

minutos e em ambiente controlado, para identificação de estereotipias. Através desta 

metodologia, verificamos que 56,3% dos participantes apresentaram estereotipias 

motoras.  

 

  

 

Figura ii. Relação entre subgrupos de PEA com e sem estereotipias e a presença de estereotipias 

 

 

Para uma melhor caraterização da amostra, os dados foram analisados em função 

dos grupos PEA com estereotipias e PEA sem estereotipias. Não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas, quando comparados os grupos com e sem 

estereotipias, relativamente às seguintes variáveis: resposta ao questionário; subescalas 

b, c, d da ADI-R; escala Griffiths e QI-ec da WISC. O grupo PEA sem estereotipias 

apresentava maior proporção de género masculino (p<0,05). Por outro lado, o grupo PEA 

com estereotipias apresenta participantes mais novos (p<0,001) e com maior severidade 

de autismo segundo a ADOS (p<0,05). Os resultados desta análise são apresentados na 

tabela iv. 

 

49

39

PEA sem estereotipias PEA com estereotipias

37

1

1

48

PEA sem estereotipias

PEA com estereotipias

Sim NãoEstereotipias
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PEA com estereotipias 

N (%) 

PEA sem estereotipias 

N (%) 
P 

Amostra de respondentes 49 (55,7) 39 (44,3) 0,6541 

Sexo 

Masculino 

 

33 (67,3) 

 

36 (92,3) 

 

0,0051 

Idade 9,75 12,00 0,0002 

Severidade ADOS 7,50 6,00 0,0012 

ADIR-a 23,00 11,00 0,0012 

ADIR-b 13,00 10,00 0,7072 

ADIR-c 5,00 5,00 0,1762 

ADIR-d 4,50 4,00 0,9012 

QGD (Griffiths) 56,00 74,00 0,0052 

QI – ec (WISC) 58,00 82,00 0,0752 

1 Teste de qui quadrado 
2 Teste de U Mann-Whitney 

 

Tabela iv. Comparação dos subgrupos com e sem estereotipias em função da amostra de 

respondedores, sexo, idade, severidade ADOS e subescalas ADIR 

 

 

Pontuação do SCARED-R 
O score global do SCARED-R variou entre 0 e 95 com uma mediana de 29,5. 

Através do cálculo deste score, identificou-se que 59,1% dos participantes apresentavam 

critérios para uma Perturbação de Ansiedade. Na tabela v apresenta-se o intervalo e a 

mediana dos scores de cada subtipo de perturbação de ansiedade  

Os subtipos de perturbação de ansiedade identificado com base nos scores parciais 

do questionário são apresentados na tabela vi. 

Dado que 55,7% das crianças foram identificadas com 2 ou mais perturbações de 

ansiedade em simultâneo, a amostra foi reavaliada de modo a se identificarem as 

crianças com apenas um subtipo de perturbação de ansiedade (tabela vii). 

Relativamente aos subtipos de perturbação de ansiedade, os mais frequentes 

foram: perturbação de pânico (12,5%) e fobia específica (4,5%). A perturbação de stress 

pós-traumático (0%) e ansiedade generalizada foram os subtipos menos frequentes 

(1,1%).  
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Tabela v. Representação dos scores totais de cada categoria de perturbação de ansiedade 

 

 

Subtipos de perturbação de ansiedade Presente N (%) 

Perturbação de pânico 46 (52,3) 

Perturbação de ansiedade generalizada 25 (28,4) 

Perturbação de ansiedade de separação 36 (40,9) 

Fobia social 23 (26,1) 

Fobia escolar 46 (52,3) 

Fobia específicas: situacionais, sangue e animais 39 (44,3) 

Perturbação obsessivo-compulsiva 10 (11,4) 

Perturbação de stress pós-traumático 1 (1,1) 

 

Tabela vi. Caraterização da amostra quanto à presença de uma perturbação de ansiedade 

 

 

Subtipos de perturbação de ansiedade N (%) 

Sem perturbação de ansiedade 20 (22,7) 

Perturbação de pânico 11 (12,5) 

Perturbação de ansiedade generalizada  1 (1,1) 

Fobia escolar 3 (3,4) 

Fobia específicas: situacionais, sangue e animais 4 (4,5) 

2 ou mais perturbações de ansiedade 49 (55,7) 

 

Tabela vii. Caraterização da amostra quanto à presença de uma perturbação de ansiedade 

 

Relativamente à presença/ausência de perturbação de ansiedade não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos para as 

variáveis sexo, idade, subescalas a, b, c da ADI-R. O grupo com perturbação de 

Scores total Min.- Max. Mediana 

Perturbação do pânico 0 - 20 4,00 

Perturbação de ansiedade generalizada 0 - 23 3,00 

Perturbação de ansiedade de separação 0 - 14 4,00 

Fobia social 0 - 14 5,00 

Fobia escolar 0 - 8 0,00 

Fobia específica 0 - 27 6,00 

Perturbação obsessivo-compulsiva 0 - 16 3,00 

Perturbação de stress pós-traumático 0 - 8 1,00 
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ansiedade apresentou menor prevalência de estereotipias motoras (p<0,05), menor 

severidade de autismo na ADOS (p<0,05) e maior QGD e QIEC (p<0,05).  

Os resultados desta análise são apresentados na tabela viii. 

 

 

 Com perturbação de 

ansiedade (N=52) 

Sem perturbação de 

ansiedade (N=36) 
P 

Masculino 42 (80,8) 27 (75,0) 0,5181 

Idade (anos) 10,7 10,4 0,0972 

PEA 

Com estereotipias 

 

21 (40,4) 

 

28 (77,8) 

 

0,0011 

Severidade ADOS 6,00 7,00 0,0432 

ADIR-a 16,00 24,00 0,0672 

ADIR-b 13,00 12,00 0,7302 

ADIR-c 5,00 5,00 0,7992 

ADIR-d 4,00 5,00 0,0022 

QGD (Griffiths) 67,00 53,00 0.0242 

QI – ec (WISC) 67,00 50,00 0,0362 

N total estereotipias 

em 30 minutos 
12,00 12,00 0,4872 

1 Teste de qui quadrado 
2 Teste de U Mann-Whitney 

 

Tabela viii. Comparação dos subgrupos com e sem perturbação de ansiedade em função do sexo, 

idade, PEA com e sem estereotipias, severidade ADOS e subescalas ADIR 

 

 

Não parece haver associação entre severidade ADOS e score total de ansiedade (p 

= 0,497); nem entre a idade e score total de ansiedade (p = 0,762). 

 

 

Associação entre perturbação de ansiedade e estereotipias motoras 
Na avaliação da associação entre a existência de uma perturbação de ansiedade e 

a presença de estereotipias motoras, identificou-se que a percentagem de perturbação de 

ansiedade no grupo de crianças PEA com estereotipias é de 42,9% e que a percentagem 

de perturbação de ansiedade no grupo PEA sem estereotipias é de 79,5% (p =0.001).  
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 PEA com 

estereotipias N (%) 

PEA sem 

estereotipias N (%) 
P1 

Perturbação de ansiedade 21 (40,4) 31 (59,6) 0,001 

Subtipo perturbação de pânico 21 (45,7) 25 (54,3) 0,047 

Subtipo perturbação de ansiedade generalizada 7 (28,0) 18 (72,0) 0,001 

Subtipo perturbação de ansiedade de separação 17 (47,2) 19 (52,8) 0,184 

Subtipo de fobia Social 9 (39,1) 14 (60,9) 0,063 

Subtipo de fobia escolar 20 (43,5) 26 (56,5) 0,016 

Subtipo de fobia específica 18 (46,2) 21 (53,8) 0,108 

Subtipo de perturbação obsessivo-compulsiva 2 (20,0) 8 (80,0) 0,016 

Subtipo de perturbação de stress pós-traumático 0 (0,0) 1 (100,0) 0,260 
1 Teste de qui quadrado 

 

Tabela ix. Representação da relação entre subgrupos de PEA e a presença de cada categoria de 

perturbação de ansiedade 

 

 

Discussão 

O presente estudo descreve o perfil de ansiedade numa amostra aleatorizada de 

crianças com PEA com e sem estereotipias e explora a associação entre perturbação de 

ansiedade e o diagnóstico de perturbação de ansiedade com base numa escada de 

ansiedade (SCARED-R).  

Apesar de existirem variações nas taxas de prevalência, consequência do método 

de avaliação (entrevista aos pais, registos audiovisuais, questionários aos pais ou às 

crianças), estima-se que 70-72% das crianças com PEA têm pelo menos uma 

perturbação psiquiátrica concomitante. A presença de sintomas psiquiátricos nas crianças 

com PEA associa-se a um aumento no uso de farmacoterapia psicotrópica, a uma maior 

utilização de recursos de saúde.  

A perturbação de ansiedade é umas das co-morbilidades mais frequentemente 

descritas em crianças com PEA. Em crianças com PEA de alto desenvolvimento, a 

presença de uma perturbação de ansiedade tem sido relacionada com défices na 

interação social, presença de sintomas depressivos, comportamento auto-lesivos e níveis 

de stress familiar altos (22). Já nas crianças com PEA de baixo desenvolvimento, tem 

sido descrito comportamentos de impulsividade, problemas somáticos associados a 

medos específicos, hiperatividade e problemas de conduta e aprendizagem (22). Importa 

referir que a verdadeira razão para a associação entre PEA e perturbação de ansiedade 

permanece incerta. Deste modo, o diagnóstico precoce é importante para que se evite a 
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evolução dos sintomas psico-emocionais e, deste modo, o agravamento da perturbação 

de ansiedade. 

Nos últimos anos, alguns autores têm-se debruçado mais no estudo da relação 

entre PEA e ansiedade e concluíram que cerca de 40% das crianças com PEA cumprem 

critérios para diagnósticos de uma perturbação de ansiedade descrita no DSM-V (6,33). 

Até à data, diversos estudos epidemiológicos referem que as perturbações de ansiedade 

generalizada (15–35%), ansiedade de separação (9–38%), fobias específicas (30–44%) e 

fobia social (17-30%) são os subtipos mais frequentemente diagnosticados nas crianças 

com PEA, e que as manifestações subclínicas de ansiedade são relativamente 

frequentes nesta população.  

No nosso estudo verificamos que a percentagem global de perturbação de 

ansiedade identificada, após a aplicação do questionário SCARED-R aos pais ou 

cuidadores, foi ligeiramente superior (59,1%) ao que tem vindo a ser descrito na 

literatura; e que perturbações de ansiedade mais comuns nesta população foram a 

perturbação de pânico e a fobia social, em semelhança ao descrito em estudos 

científicos. Especificamente, quando analisamos a prevalência de estereotipias motoras 

nos grupos PEA com e sem estereotipias, verificamos que foi no grupo PEA com 

estereotipias que se identificou uma prevalência menor de perturbação de ansiedade 

(40,4% vs 77,8%). Não obstante a isto, importa mencionar que, até à data, não existe 

nenhum estudo de prevalência de perturbação e ansiedade no autismo, de base 

populacional.  

A presença de comportamentos de evicção social ou medo de avaliação negativa 

por parte da sociedade, caraterísticos da perturbação de fobia social, podem ser 

confundidos com a presença de um défice na comunicação social da criança com PEA. 

Mais ainda, quando perante comportamentos repetitivos em crianças com PEA, estes 

facilmente se sobrepõem aos tiques e compulsividade caraterísticos da perturbação 

obsessivo-compulsiva. Neste sentido, alguns autores acreditam que a taxa de 

prevalência de perturbações de ansiedade nas crianças com PEA se encontra 

subvalorizada (24). 

Existem inconsistências na descrição de sintomas de ansiedade na PEA, 

provavelmente devido à dificuldade de distinção entre os sintomas de ansiedade e 

manifestações caraterísticas da PEA, bem como às dificuldades de comunicação ou 

entendimento por parte da criança e à escassez de ferramentas validadas para este tipo 

de população. Com o desenvolvimento da escala de avaliação de ansiedade, SCARED, 

Birmaher e colaboradores ajudaram a colmatar esta limitação. Esta escala tem vindo a 

ser reformulada ao longo dos anos (SCARED-Revised), estando atualmente traduzida e 

validada para a população portuguesa e ajustada a todos os critérios de ansiedade do 
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DSM-V. Hoje reconhece-se que a SCARED-R possui uma boa capacidade em predizer 

perturbações de ansiedade específicas e que, abordagens compostas, com diversos 

instrumentos e múltiplos respondedores, se associam a uma melhor avaliação da 

perturbação. Contudo, algumas limitações importantes estão descritas na literatura: por 

um lado, a compreensão e qualidade de resposta ao questionário está intimamente 

relacionada com o nível cognitivo e emocional da pessoa que responde e por outro, 

poderá existir uma tendência para responder o considerado socialmente desejável. 

Torna-se assim indispensável a abordagem sistemática dos sintomas e fatores de 

risco a que a criança se encontra exposta, para se proceder à correta avaliação da 

perturbação de ansiedade. Acredita-se que uma avaliação mais holística da criança, 

integrando dados obtidos através de uma entrevista clínica com dados recolhidos através 

da análise observacional, permite uma avaliação mais correta da criança, conferindo 

maior certeza na identificação de uma perturbação de ansiedade em crianças com PEA. 

Os dados publicados na comunidade científica acerca da associação de uma 

perturbação de ansiedade com a idade em crianças com PEA, são muito inconsistentes: 

alguns estudos não estabeleceram qualquer associação entre a idade cronológica da 

criança e a presença de uma perturbação de ansiedade, outros, verificaram que a 

gravidade da ansiedade aumentava com a idade, e que existia um maior nível de 

ansiedade nas crianças dos 17 aos 36 meses e um menor nível de ansiedade na infância 

e adolescência (3 aos 16 anos) (34). Estudos mais recentes estabeleceram uma 

associação positiva, embora fraca, entre o aumento da idade da criança e a presença de 

fobia social e perturbação obsessivo-compulsiva. Em semelhança ao que foi descrito por 

alguns autores, no nosso estudo não foram verificadas associações entre a idade da 

criança com PEA e a presença de uma perturbação de ansiedade. Mais ainda, não nos 

pareceu haver associação entre o score total de ansiedade e a idade.  

Em relação à influência do sexo na perturbação de ansiedade, os dados são 

escassos. Pensa-se que, quer para população jovem quer para a adulta, as mulheres 

apresentem uma percentagem superior de perturbação de ansiedade. Porém, alguns 

autores têm verificado que, durante a infância, os sintomas de ansiedade são superiores 

nos rapazes e que, ao longo da adolescência, as raparigas demonstraram níveis 

superiores de ansiedade, uma tendência que reflete o que é observado na população em 

geral. Apesar disto, na nossa amostra não foram observados níveis superiores de 

ansiedade nas raparigas.  

Para a avaliação da ansiedade, optou-se pela aplicação da versão validada do 

questionário SCARED-R aos pais ou representantes legais. Apesar do seu enorme 

potencial em avaliar a presença de sintomas relacionados com a perturbação de 

ansiedade, esta metodologia pode mascarar a real prevalência de ansiedade nas 
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crianças, em parte devido à dificuldade de distinção entre comportamentos relativos à 

ansiedade e sintomas da PEA, sobretudo em idades mais baixas. Para além disto, sabe-

se que as respostas ao questionário podem ser influenciadas por outros fatores como a 

presença de sintomatologia psiquiátrica nos pais, em especial, depressão e ansiedade. 

Existe alguma controvérsia sobre a quem aplicar os questionários. Alguns autores 

defendem que os pais ou responsáveis legais são potencialmente os indivíduos mais 

indicados para ajudar a aferir sintomas subjacentes à perturbação de ansiedade, outros 

têm verificado que a colheita de informação confiável aos pais se revela muito difícil, 

defendendo a obtenção de informações sobre a presença, frequência, intensidade e 

gravidade dos sintomas à própria criança.  

Estando bem estabelecida a relação entre PEA e a presença de uma perturbação 

de ansiedade, cada vez mais os investigadores procuram perceber a relação entre 

ansiedade e a presença de estereotipias. Vários estudos têm demonstrado uma 

associação entre níveis elevados de ansiedade em indivíduos com PEA e estereotipias, e 

uma associação entre a gravidade do diagnóstico de PEA e estereotipias motoras. Para 

além disto observou-se uma maior frequência de estereotipias motoras em momentos de 

maior stress social e emocional ou de tédio.  

As estereotipias motoras em crianças com PEA são prevalentes, duradouras e 

habitualmente estão presentes em todas as faixas etárias (16). Não obstante a isto, 

tipicamente são mais frequentes em crianças mais novas e com pior funcionalidade. 

Estas crianças são mais propensas a um padrão fixo e estereotipado de pensamento e 

comportamento, o qual pode levar a uma perda na flexibilidade comportamental, e com 

isto, prejudicar a capacidade individual de adaptação ao quotidiano. 

Parece que a perturbação de ansiedade tem uma relação direta com a presença de 

estereotipias motoras. O mecanismo que justifica esta associação não é ainda 

completamente compreendido. Acredita-se que o principal motivo para o 

desenvolvimento de estereotipia motora seja a necessidade que a criança sente em 

atenuar a ansiedade, ou seja, a estereotipia motora surge como que uma resposta 

frenadora à ansiedade. Assim, face à dubiedade desta relação, são necessários mais 

estudos para que se consiga compreender e estabelecer melhor esta relação. 

Surpreendentemente e ao contrário do que é referido na literatura, o nosso estudo 

demonstrou uma correlação indireta com significado estatístico, para a existência de 

perturbação de ansiedade e estereotipias, quer na amostra total quer no subgrupo do 

género masculino. Este estudo foi planeado de modo a se trabalhar com uma amostra 

totalmente aleatorizada, de um universo de crianças com PEA. Com isto, obtivemos uma 

amostra potencialmente sem viés de seleção, contudo com uma grande amplitude etária 
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e preponderância pelo sexo masculino. A inclusão de crianças tão novas pode ter 

dificultado a identificação de comportamentos de ansiedade.  

As limitações a este estudo incluem potenciais enviesamentos às respostas dadas 

pelos respondedores, quer pela ausência de sintomas face à idade da criança; quer pela 

omissão deliberada de respostas favoráveis à presença de sintomas sugestivos de uma 

perturbação de ansiedade, quer ainda dificuldade de compreensão e qualidade de 

resposta dada, já que estas estão bastante dependentes do nível cognitivo e emocional 

dos pais ou cuidadores.  

Até à data, este é o primeiro estudo a dispor de uma amostra aleatorizada de 

crianças com PEA para a análise de estereotipias ou de perturbação de ansiedade, 

recorrendo a uma versão traduzida e validada para a população portuguesa. Trata-se 

assim de um ponto forte do estudo, o qual tendencialmente reduziu o enviesamento da 

amostra.  

 

 

 

Conclusão 

A perturbação de ansiedade é uma das co-morbilidades que mais frequentemente 

tem sido estudada na população com PEA. Cada vez mais se tenta perceber de que 

modo esta se relaciona com a presença de estereotipias. Acredita-se que presença de 

uma perturbação de ansiedade em crianças com PEA possam ser um trigger para a 

manifestação de estereotipias motoras. Contudo, os resultados apresentados na literatura 

ainda são muito incongruentes, quer para a prevalência, associação ou motivo causa-

efeito. Estima-se que na génese desta inconsistência esteja uma sobreposição entre os 

sintomas de PEA e os da perturbação de ansiedade. 

No nosso estudo, a amostra foi organizada em dois grupos de comparação: grupo 

PEA com e sem estereotipias e grupo com e sem perturbação de ansiedade e 

observaram-se diferenças com significado estatístico. O grupo PEA sem estereotipias foi 

o que apresentou maior proporção de crianças do género masculino, já o com 

estereotipias, o que teve maior proporção de crianças mais jovens e com maior 

severidade de autismo. O grupo com perturbação de ansiedade apresentou menor 

severidade de autismo, menor prevalência de estereotipias motoras, maior quociente 

global de desenvolvimento e maior QI. 

Em estudos futuros deverá ter-se em consideração esta falta de consistência de 

resultados e ponderar uma abordagem mais holística da criança, recorrendo a 

metodologias de avaliação mais globais e abrangentes, que virtualmente minimizem 

fatores confundidores.   
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Anexos 

Anexo 1. Questionário SCARED-R: versão pais 

  



SCARED-R - versão Pais
(Muris et al., 1999

Versão portuguesa experimental de Pereira & Barros, 2010)

Instruções
Abaixo, encontra um conjunto de frases que falam sobre medos e ansiedade das crianças e jovens. Por favor, leia cada
uma das frases com atenção e indique a frequência com que o seu filho manifestou esse sintoma durante os últimos
3 meses: nunca ou quase nunca, algumas vezes ou muitas vezes. Por favor, responda a todas as frases o melhor
possível, mesmo que lhe pareça que algumas delas não dizem respeito ao seu filho.

Algumas
vezes

nunca ou
quase nunca

Muitas
vezes

  1. Quando o meu filho se sente assustado tem dificuldade em respirar

  2. O meu filho tem medo das alturas

  3. O meu filho tem dores de cabeça ou de barriga quando está na escola

  4. O meu filho não gosta de estar com pessoas desconhecidas

  5. Quando o meu filho vê sangue, fica tonto

  6. O meu filho quer que as coisas estejam arrumadas numa certa ordem

  7. O meu filho fica com medo quando dorme fora de casa

  8. O meu filho preocupa-se que os outros não gostem dele

  9. Quando o meu filho fica assustado, sente-se a desmaiar

10. O meu filho pensa que ele será contaminado com uma doença grave

11. O meu filho é nervoso

12. O meu filho tem pensamentos estranhos que o assustam

13. O meu filho segue-me para todo o lado

14. As pessoas dizem-me que o meu filho parece nervoso

15. O meu filho sente-se nervoso com pessoas que não conhece bem

16. O meu filho tem medo de ir ao médico

17. O meu filho não gosta de ir à escola

18. Quando o meu filho fica assustado, sente-se como se fosse ficar  maluco

19. O meu filho preocupa-se se tiver de dormir sozinho

20. O meu filho tem medo de ir ao dentista

21. O meu filho preocupa-se em ser tão bom como os outros miúdos

Modo de preenchimento do CÍRCULO : Modo de preenchimento do CÍRCULO no caso de engano :

Mãe PaiQuem preenche este questionário:

24549



Algumas
vezes

nunca ou
quase nunca

Muitas
vezes

22. O meu filho tem medo de um animal que não é realmente perigoso

23. O meu filho tem medo quando há trovoada

24. O meu filho faz as coisas mais de duas vezes para verificar se fez tudo bem

25. O meu filho tem sonhos assustadores acerca de uma coisa muito má que
já lhe aconteceu uma vez

26. O meu filho quer que as coisas estejam limpas e arrumadas

27. Quando o meu filho fica assustado, sente como se as coisas não fossem
reais

28. O meu filho ficaria com medo se tivesse de voar num avião

29. O meu filho tem pesadelos em que acontece uma coisa má aos pais

30. Ir para a escola preocupa o meu filho

31. O meu filho faz coisas (rituais) que o ajudam a ficar menos assustado com
os pensamentos que tem

32. Quando o meu filho se sente assustado, o coração dele bate depressa

33. O meu filho fica assustado quando leva uma injecção

34. O meu filho tem medo de apanhar uma doença grave

35. O meu filho sente-se fraco e a tremer

36. O meu filho tem pesadelos sobre alguma coisa má que lhe está a acontecer

37. O meu filho tem tanto medo de um animal que não é perigoso que não se
atreve a tocar-lhe

38. O meu filho preocupa-se se as coisas lhe vão correr bem

39. Às vezes o meu filho tem dúvidas se realmente fez uma certa coisa

40. Quando o meu filho fica assustado, sua muito

41. O meu filho é preocupado

42. O meu filho fica com medo quando vê os médicos a fazerem uma operação 
na televisão

44.De repente o meu filho fica cheio de medo sem nenhuma razão

45. O meu filho tem medo de estar sozinho em casa

46. O meu filho fica com medo quando pensa em alguma coisa muito má que
uma vez lhe aconteceu

47. É difícil para o meu filho falar com pessoas que não conhece bem

48. Quando fica assustado, o meu filho sente-se como se estivesse a sufocar

49. As pessoas dizem-me que o meu filho se preocupa demais

50. O meu filho não gosta de estar longe da família

SCARED-R

(Muris et al., 1999
Versão portuguesa experimental de Pereira & Barros, 2010)

43. Quando acontece algo muito desagradável ao meu filho, ele tenta não
pensar nisso

24549



Algumas
vezes

nunca ou
quase nunca

Muitas
vezes

51. O meu filho tem medo de ter ataques de ansiedade (ou pânico)

52. O meu filho tem medo que aconteça alguma coisa má aos pais

54. O meu filho pensa sem querer que está a magoar outras pessoas

53. O meu filho sente-se envergonhado com pessoas que não conhece bem

55. O meu filho preocupa-se com o que vai acontecer no futuro

56. Quando o meu filho fica assustado tem vontade de vomitar

57. O meu filho preocupa-se se está a fazer bem as coisas

58. O meu filho tem medo de ir para a escola

59. O meu filho tem medo de coisas que aconteceram no passado

60. Quando o meu filho se sente assustado, fica tonto

61. O meu filho fica assustado em espaços pequenos e fechados

62. O meu filho tem pensamentos estranhos e assustadores que preferia não ter

63. O meu filho tem medo do escuro

64. O meu filho tem pensamentos que não quer ter sobre uma coisa muito
desagradável que lhe aconteceu uma vez

65. O meu filho tem medo de um animal que a maioria das crianças não tem
medo
66. O meu filho não gosta de estar num hospital

67. O meu filho sente-se nervoso quando está com outras crianças ou adultos
e tem que fazer alguma coisa enquanto eles o observam (por ex. ler em
voz alta, falar, jogar um jogo, fazer um desporto)

68. O meu filho sente-se nervoso quando vai a festas, bailes ou qualquer lugar
onde vão estar pessoas que não conhece bem

69. O meu filho é tímido

SCARED-R

(Muris et al., 1999
Versão portuguesa experimental de Pereira & Barros, 2010)
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Anexo 2. Tabelas da análise e caraterização da amostra 

 
 Respondedores  

  Frequência % 

N 

não 37 26,1 

sim 105 73,9 

Total 142 100,0 
 

Tabela x. Distribuição da amostra segundo taxa de respondedores 

 
 

 
Distribuição segundo o sexo 

 
  Frequência % 

 Masculino 108 76,1 

 Feminino 34 23,9 
 Total 142 100,0 

 

Tabela xi. Distribuição da amostra segundo o sexo 

 

 

 

 

 

Tabela xii. Análise da amostra segundo a idade 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela xiii. Distribuição da amostra segundo o subgrupo de estereotipias 

 

 

Análise segundo idade 

 N Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

Anos e meses 88 5,1 18,7 11,185 3,6868 

N 88     

 
Distribuição segundo o subgrupo 

 
  Frequência % 

 PEA sem estereotipias 39 44,3 

 PEA com estereotipias 49 55,7 

 Total 88 100,0 
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Presença de Estereotipias Frequência % 

 Não 38 43,2 

 Sim 49 55,7 
 Missing 1 1,1 
 Total 138 97,2 

Tabela xiv. Distribuição da amostra segundo a presença de estereotipias 

 
 
 
 

 
 
 

 

Tabela xv. Análise do questionário SCARED-R segundo a mediana e mínimo e máximo 

 
 
 
 
 

   Ansiedade  

   Ausente Presente Total  

Subgrupo 
Sem estereotipias 

N 8 31 39 

% com subgrupo 20,5% 79,5% 100,0% 

Com estereotipias 
N 28 21 49 

% com subgrupo 57,1% 42,9% 100,0% 

Total 
N 36 52 88 

% com subgrupo 40,9% 59,1% 100,0% 
 
 

 

 

Tabela xvi. Análise da amostra segundo a associação de perturbação de ansiedade e PEA com 
e sem estereotipias 

 

 

 

 

 

 

 N 88 

Missing 0 
Mediana 29,50 

Intervalo (min-max) 0-95 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 12,053a 1 ,001   
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   Ansiedade  

   Ausente Presente Total 

sexo masculino N 27 42 69 

% com sexo 39,1% 60,9% 100,0% 
feminino N 9 10 19 

% com sexo 47,4% 52,6% 100,0% 
Total N 36 36 52 

% com sexo 40,9% 40,9% 59,1% 

Tabela xvii. Análise da amostra segundo a associação de perturbação de ansiedade e o sexo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grouping Variable: ansiedade 

 ADIR_a ADIR_b ADIR_c ADIR_d ADOS_severit
y 

anos_meses 

Mann-Whitney U 383,500 496,000 485,500 304,000 371,000 740,500 
Wilcoxon W 1,050E3 1,162E3 1,152E3 970,000 1037,000 1406,500 

Z -1,830 -,344 -,255 -3,033 -2,027 -1,659 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,067 ,730 ,799 ,002 ,043 ,097 

 
Tabela xviii. Análise da amostra segundo a associação de perturbação de ansiedade e ADIR, 

severidade ADOS e idade 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,418a 1 ,518   

 ansiedade N Mean Rank Sum of Ranks 

ADIR_a ausente 29 37,78 1095,50 
presente 36 29,15 1049,50 
Total 65   

ADIR_b ausente 29 33,90 983,00 
presente 36 32,28 1162,00 
Total 65   

ADIR_c ausente 28 33,16 928,50 
 presente 36 31,99 1151,50 

Total 64   
ADIR_d ausente 29 40,52 1175,00 
 presente 36 26,94 970,00 

Total 65   
ADOS_severity ausente 29 38,21 1108,00 
 presente 36 28,81 1037,00 

Total 65   
anos_meses ausente 36 39,07 1406,50 
 presente 52 48,26 2509,50 

Total 88   
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ANOVA 

  Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

anos_meses Between Groups 658,911 53 12,432 ,807 ,762 

Within Groups 523,655 34 15,402   
Total 1182,567 87    

ADOS_severity Between Groups 146,338 41 3,569 1,016 ,497 

Within Groups 80,800 23 3,513   
Total 227,138 64    

 
Tabela xviii. Comparação do score total de ansiedade com severidade ADOS e idade 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela xix. Distribuição da amostra segundo a presença de perturbação e ansiedade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela xx. Resultados da categorização da Perturbação de ansiedade  

 

 

 

 

PERTURBAÇÃO ANSIEDADE Frequência (%) 

Não 36 (40,9%) 

Sim 52 (59,1%) 
Total 88 (100,0%) 

CATEGORIZAÇÃO PERTURBAÇÃO DE ANSIEDADE  

 Frequência % 

Não se aplica 19 21,6 

Perturbação de Pânico 11 12,5 

Perturbação de Ansiedade Generalizada 1 1,1 

Perturbação de Ansiedade de Separação 1 1,1 

Perturbação de Ansiedade de Separação e 
Fobia Escolar 

3 3,4 

Fobia Específica (situacional, sangue, animais) 5 5,7 

Associação de várias perturbações 48 54,5 

Total 88 100,0 
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 Frequência % % Válida % Cumulativa 

não se aplica 20 22,7 22,7 22,7 

PD 11 12,5 12,5 35,2 

GAD 1 1,1 1,1 36,4 

SAD_ScP 3 3,4 3,4 39,8 

SP 4 4,5 4,5 44,3 

PD + SP 2 2,3 2,3 46,6 

GAD + SAD_ScP 1 1,1 1,1 47,7 

SAD + SAD_ScP 2 2,3 2,3 50,0 

SoP + SAD_ScP 2 2,3 2,3 52,3 

SoP + SP 1 1,1 1,1 53,4 

PD + GAD + SP 1 1,1 1,1 54,5 

PD + SAD + SAD_ScP 5 5,7 5,7 60,2 

PD + SoP + SP 1 1,1 1,1 61,4 

GAD + SAD + SAD_ScP 1 1,1 1,1 62,5 

SAD + SAD_ScP + SP 3 3,4 3,4 65,9 

PD + GAD + SAD + SAD_ScP 1 1,1 1,1 67,0 

PD + GAD + SoP + SP 1 1,1 1,1 68,2 

PD + GAD + SAD_ScP + SP 1 1,1 1,1 69,3 

PD + SAD + SoP + SAD_ScP 2 2,3 2,3 71,6 

PD + SAD + SAD_ScP + SP 2 2,3 2,3 73,9 

PD + SoP + SAD_ScP + SP 2 2,3 2,3 76,1 

GAD + SAD + SAD_ScP + SP 1 1,1 1,1 77,3 

SAD + SoP + SAD_ScP + SP 2 2,3 2,3 79,5 

PD + GAD + SAD + SoP+ SAD_ScP 1 1,1 1,1 80,7 

PD + GAD+ SAD+ SAD_ScP + SP 3 3,4 3,4 84,1 

PD + SAD + SoP + SAD_ScP + SP 1 1,1 1,1 85,2 

GAD + SAD + SoP+ SAD_ScP + SP 1 1,1 1,1 86,4 

PD + GAD + SAD + SoP+ SAD_ScP + SP 2 2,3 2,3 88,6 

PD + GAD + SAD + SAD_ScP + SP + OCP 2 2,3 2,3 90,9 

PD + GAD + SoP + SAD_ScP + SP + OCP 1 1,1 1,1 92,0 

PD + GAD + SAD + SoP + SAD_ScP + SP + OCP 6 6,8 6,8 98,9 

PD + GAD + SAD + SAD_ScP + SP + OCP + PTSP 1 1,1 1,1 100,0 

Total 88 100,0 100,0  
 

Legenda: PD: Perturbação do Pânico; GAD: Perturbação de Ansiedade Generalizada; SAD: Perturbação de Ansiedade de 
Separação; SoP: Fobia Social; SAD_ScP: Perturbação de Ansiedade de Separação e Fobia Escolar; SP: Fobia Específica; 
OCP: Perturbação Obsessivo-Compulsiva; PTSP: Perturbação de Stress Pós-Traumático 

Tabela xxi. Distribuição da amostra segundo as associações de Perturbação de Ansiedade 
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