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Capítulo I.   
                     

INTRODUÇÃO  
 

I. PERTURBAÇÃO DO ESPECTRO DO AUTISMO 

1.1.1. Surgimento das Instituições em Portugal 

           Pelos anos sessenta do século passado, assim como na maioria dos 

países ocidentais, em Portugal começou a surgir cada vez mais o 

diagnóstico de autismo. Os pais procuravam um local com técnicos 

especializados que pudessem dar uma resposta educativa, quer à criança 

com um diagnóstico ainda desconhecido quer às famílias que se viam, de 

repente, acusadas de serem elas a provocar ”tal mal nas suas próprias 

crianças” – frase muitas vezes citada pelos pais destes doentes.  

          Principalmente com o nascimento do filho do José Carlos Gonçalves, 

com o diagnóstico de autismo, pelos oito anos de idade surge a procura de 

soluções a nível educacional, inexistentes em Portugal. Foram, então, 

estabelecidos contactos com a National Society of Autism Children (NSAC) 

em Londres e com Lorna Wing (primeira pessoa a compilar uma tríade das 

características básicas do autismo de forma a facilitar o seu diagnóstico). 

Desde então começou a longa jornada, em conjunto com outros pais, da 

criação de uma Associação de Apoio a Crianças com o diagnóstico de 

Autismo. 

o seu nome para Associação Portuguesa para Protecção dos Deficientes 

Autistas (APPDA), de modo a estar em consonância com a diversidade da 

[46] 

           Então, em 1971, surge em Lisboa a Associação Portuguesa para 

Protecção às Crianças Autistas (APPCA), onde os fundadores decidiram 

aplicar o modelo educativo da NSAC, tendo sido técnicos desta instituição 

a dar formação aos técnicos da nova APPCA. Mais tarde, em 1985, alterou  
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população acolhida. Tornou-se, deste modo, a primeira instituição no país a 

dedicar-se à crescente e enigmática problemática do autismo. [2]  

            Acompanhando a evolução de número de casos com o diagnóstico 

de autismo surge, em 1984 a Delegação Regional do Porto, por desejo e 

empenho dos pais das crianças do Norte. Mais tarde, em 1990 surge a 

Delegação Regional de Coimbra com duas subdelegações (Viseu e Leiria), 

para satisfazer as necessidades deste tipo de população, que se ia 

dispersando pelo país. [3] 

            Em 2002, as Delegações Regionais autonomizaram-se, passando a 

funcionar como APPDA – Lisboa, APPDA – Norte e APPDA – Coimbra e 

a designação foi alterada para Associação Portuguesa para as Perturbações 

do Desenvolvimento e Autismo (APPDA) à qual foi reconhecido o estatuto 

de utilidade pública. 

           Um ano depois, 2003, foi criada a APPDA – S. Miguel e Santa 

Maria e a subdelegação de Viseu autonomiza-se passando a chamar-se 

APPDA – Viseu. Também neste ano, é criada a Federação Portuguesa de 

Autismo (FPA) que vem deste modo substituir a APPDA Nacional. A FPA 

integra, neste momento, a APPDA Lisboa, Setúbal, Norte, Coimbra, Viseu, 

S. Miguel e Santa Maria e a Associação Portuguesa de Síndrome de 

Asperger (APSA) a APPDA Madeira. Aguarda entrada para a FPA. [2]  

            A FPA é uma Instituição Privada de Solidariedade Social (IPSS), 

com sede em Lisboa. Surge em 2003, mas só inicia as suas funções no 

início de 2004, ao substituir a APPDA Nacional, tornando-se membro da 

Associação Internacional de Autismo na Europa. [16] 

           As diversas APPDA definem-se como Organizações Não 

Governamentais (ONG) e, por outro lado, como IPSS sem fins lucrativos,  

com estatutos próprios, sendo parcialmente financiadas pelo Ministério do 

Trabalho e de Segurança Social.  
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1.1.2. Perspectivas históricas do autismo 
 
           O autismo foi pela primeira vez descrito por Leo Kanner em 1943  

que estudou um grupo de onze crianças com as mesmas características 

particulares que não se enquadravam em nenhum outro diagnóstico, 

diferenciando-as da deficiência mental inata. Quase simultaneamente, em 

1944, Hans Asperger também relatou um quadro clínico semelhante, no 

entanto, enquanto Kanner apontou para um quadro clínico caracterizado 

pelo afastamento social como característica principal, Asperger não se 

referiu tanto ao isolamento social naquelas crianças. O trabalho de Kanner 

foi de imediato divulgado na revista Nervous Child, intitulado Autistc 

Disturbances of Affective Contact, no entanto, o trabalho de Asperger só foi 

conhecido depois dos anos 80 do século passado por ter publicado 

inicialmente o seu artigo Die Autisticchen Psychopathen im Kindesalter 

durante a Segunda Guerra Mundial e em Alemão. [10, 41, 59] 

          Leo Kanner encontrou naquele grupo de crianças, um factor comum: 

nenhuma delas parecia querer relacionar-se com o mundo e pareciam viver 

num mundo próprio. Tal facto levou Kanner a considerar existencia de uma 

perturbação inata no contacto afectivo, vincando factores orgânicos e 

ambientais. Designou esta perturbação do autismo (esta expressão tinha 

sido já usada em 1908 por Bleuler ao descrever o isolamento social de 

doentes com esquizofrenia) que deriva da palavra grega Autos que significa 

Próprio e Ismo que indica uma orientação, ou seja orientação para si 

próprio. [34, 42, 59] 

          No entanto, a história do autismo remonta aos finais do século XVIII, 

início do século XIX, quando Itrard descreveu Victor, o rapaz selvagem de  

 

Aveyron, que, segundo as características descritas se enquadraria na 

Perturbação Autista (PA) de Kanner.  
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         Inicialmente, os critérios de diagnóstico do autismo eram basicamente 

os mesmos das perturbações psiquiátricas adultas. Só em 1972 é que Rutter 

consegue distinguir a perturbação autista (PA) e em 1978, introduz um 

modelo de diagnóstico baseado no aparecimento de sintomas antes dos 

trinta e seis meses de idade: resistência à mudança, movimentos 

estereotipados e perturbação na interacção e comunicação, não apenas pela 

deficiência mental associada, mas também por outros défices. Foi no DSM 

III (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 1980) que 

primeiro apareceu o autismo inscrito no grupo das Perturbações Pervasivas 

do Desenvolvimento que incluía: autismo infantil, autismo residual, 

perturbação pervasiva do desenvolvimento atípica, perturbação pervasiva 

do desenvolvimento infantil de estabelecimento precoce e psicose residual. 

Mais tarde, com a revisão do DSM III aparece o DSM III R (1987) que 

retira da classificação a “perturbação pervasiva do desenvolvimento 

infantil” e o “autismo residual”. No ICD 9 (International Classification of 

Diseases, 1978) o autismo aparece em conjunto com outras psicoses 

infantis, por sua vez a ICD 10 agrupa a PA com Autismo Atípico, 

Síndrome de Rett e Síndrome de Asperger (SA). [50] 

        De acordo com os trabalhos de Creak (1961) e de Rutter (1978), 

citados por Dijkxhoom (2000) e Wing e Gould (1979), podemos verificar 

que existem actualmente critérios claros de diagnóstico e que parecem ser 

de consenso a nível mundial, em termos de características básicas, 

diferindo apenas, e muito pouco, na terminologia usada. Desta forma, quer 

na DSM – IV (1994) quer no ICD 10 (1992), o primeiro da Associação de 

Psiquiatria Americana (APA) e o segundo da Organização Mundial de 

Saúde (OMS),  
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a PA está incluída nas Perturbações Globais de Desenvolvimento (PGD). 
[13] 

       Na actualidade, existem teorias diversas a nível comportamental, 

 biológico, psicológico e genético. Assim, hoje sabemos que em gémeos o 

risco do autismo é mais elevado do que na população geral [13], A teoria que 

reúne, neste momento maior consenso é a descrição comportamental dos 

sintomas nos quais é baseada a classificação desta síndrome por Baren-

Cohen e Belmonte (2005) [5] que por sua vez tem por base a Tríade de 

Perturbação de Lorna Wing.    

 

1.1.3. Autismo e perturbação de espectro de autismo 

           Na sequência das publicações de Kanner considerou-se como causa 

patogénica do autismo a relação fria e pouco emotiva da mãe com a 

criança, o que poderia condicionar uma falha na diferenciação do Self 

[Frith (1989), Hobson (1993), Marques (2000), citados por Correia (2006)]. 

Estas mães eram apontadas como insensíveis e pouco afectuosas com os 

seus filhos, desenvolvendo-se a “teoria das mães frigoríficos”. 

         A constatação frequente de manifestações de carinho dos pais em 

relação aos filhos com autismo e ainda o facto de terem outros filhos sem 

esta patologia, contraria o mito de serem “pais geradores de frieza”. [10] 

         Nem sempre o diagnóstico de perturbação autista, descrito por 

Kanner, se evidencia por um quadro clínico único, podendo haver 

manifestações clínicas diferentes de doente para doente.  

        A tendência actual da comunidade científica é a de utilizar o termo 

“Espectro do Autismo” introduzido por Wing em 1988. Existe um espectro 

de perturbações com um tronco comum de áreas afectadas, que inclui 

doentes com diferentes manifestações, quer ao nível cognitivo, quer ao 

nível da tríade de Wing [Leboyer (1987), Happé (1994), Jordan (2000) e  
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Marques (2000) citados por Correia (2006)]. Desta forma, quando 

utilizamos o termo autista, falamos de PA de Kanner mais profunda, 

quando falamos de PEA falamos de pessoas com diferentes combinações 

das manifestações do autismo, considerando as duas entidades como um 

contínuo.  

         Muitos autores sugeriram que os primeiros sintomas de que a criança 

possa ser autista, são os comportamentos motores desajustados à sua idade. 
[12, 58, 61] 
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I.2. AUTISMO 

 

     1.2.1. Conceito 

         As perturbações do espectro do autismo são perturbações de 

desenvolvimento de origem neurobiológica, cuja causa específica ainda é 

desconhecida, manifestando-se desde a primeira infância e sem cura. As 

alterações nesta síndrome são de caracter biológico, psicológico e 

comportamental. [13] 

        É actualmente aceite que as perturbações incluídas no espectro do 

autismo, Perturbações Globais do Desenvolvimento nos sistemas de 

classificação internacionais, são perturbações neuropsiquiátricas que 

apresentam uma grande variedade de expressões clínicas e resultam de 

disfunções multifactoriais do desenvolvimento do sistema nervoso central. 
[30]    

        O autismo é uma perturbação que afecta as funções cognitivas, 

embora este facto não implique uma alteração no processamento geral da 

informação, assim como é uma patologia marcada pela falta de habilidade 

social, mas que não limita por completo os doentes em termos sociais. 

Deste modo, temos uma patologia que se apresenta como um espectro 

podendo os doentes quer estar numa vertente mais deficitária quer ter o 

desenvolvimento cognitivo normal. 

pelo ambiente e medo de objectos e pessoas. Pode ter problemas de 

alimentação e sono, pode chorar sem razão aparente ou, pelo contrário, 

[18] 

         É uma perturbação que dura toda a vida, embora a pessoa com 

autismo mude o comportamento com a idade, especialmente com educação 

adequada. Existem três formas de alteração em que se baseia o diagnóstico 

de autismo: Perturbação na interacção social, Perturbação na 

comunicação e Perturbação na imaginação. Uma criança muito pequena 

com autismo pode mostrar indiferença, falta de interesse pelas pessoas,  
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pode nunca chorar e se já gatinha faz movimentos repetitivos. Entre os 2 e 

os 5 anos de idade, o comportamento autista tende a tornar-se mais óbvio. 

A criança não fala, ou ao falar, utiliza a ecolália ou inverte pronomes; as 

que falam correctamente apresentam perturbações na interacção social e 

nos interesses habituais. Os adolescentes juntam às características do 

autismo, os problemas da adolescência. As relações sociais e o 

comportamento podem melhorar ou, pelo contrário, pode ocorrer auto-

agressividade ou hetero-agressividade. Os adultos autistas tendem a ficar 

mais estáveis se são mais competentes; os menos competentes, com QI 

baixo, continuam a mostrar características do autismo e não conseguem 

viver sem dependência. [59]   

           O autismo é uma perturbação severa do desenvolvimento, em que os 

pais, em particular, enfrentam a dificuldade de manter a unidade na família, 

porque não compreendem bem o comportamento da criança. [33] 

         O indivíduo com autismo, frequentemente, adquire um 

comportamento potencialmente perturbador para a vida da família, como 

por exemplo: agressividade, ferimentos a si próprio, impulsividade, 

hiperactividade, birras temperamentais e comportamentos obsessivos 

ritualizados. [24] 

         O autismo é uma perturbação neurodesenvolvimental caracterizada 

por importantes alterações do comportamento social e de comunicação e 

por uma escala restrita de actividades e interesses. [60] 

  
    1.2.2. Causas 

          Não existem ainda certezas em relação à etiologia do autismo e, 

consequentemente, como é que um indivíduo adquire a perturbação, mas, 

indiscutivelmente, o autismo tem uma base biológica e é consequência de 

uma disfunção orgânica [Frith (1989), citada por Correia (2006)]. A sua  
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evolução é variável, podendo melhorar consideravelmente ou progredir 

para um quadro deficitário grave.  

           Oliveira (2005) [40] concluiu que 80% dos casos de PEA incluídos no 

seu estudo não tinham patologia médica associada ao autismo; 5% 

apresentavam cromossomopatias; 4,2% sofriam de doenças respiratórias 

mitocondriais (défice na produção de energia); 2,5% sofriam de doenças 

monogénicas (X - frágil); 3,3% tinham outras síndromes genéticos; 3,3% 

tinham doenças infecciosas; 0,8% apresentavam displasia septo-óptica; e 

0,8% apresentavam encefalopatia hipóxico-isquémica.  

           Cada Escola explica as causas de autismo de diversas maneiras. 

Uma abordagem multidisciplinar e transdisciplinar é necessária para a 

compreensão das causas que levam as crianças a terem um comportamento 

de recusa de inserção social.      

 
    1.2.3. Epidemiologia 

            Os estudos mostram que a prevalência da PA de Kanner é de 2 a 4 

casos em cada 10 000 crianças, no entanto, ao alargarmos para as PEA o 

número sobe para 20 casos em cada 10 000 crianças [Gillberg e Coleman 

(1992), citados por Correia (2006)]. Pereira (1998), [44] Garcia e Rodrigues 

(1997) [19] verificaram um predomínio no sexo masculino, com uma relação 

homem / mulher de 4:1. 

          Associada à PA, aparece frequentemente a deficiência mental, 

podendo atingir de forma profunda 50% dos doentes com autismo, que 

chegam mesmo a ter de viver em ambientes protegidos.    

          Em Portugal, foi recentemente realizado por Oliveira (2005) [40] o 

primeiro estudo epidemiológico na área das PEA. Estudou a população 

nascida nos anos 90, 91 e 92, em Portugal Continental e Açores, que 

frequentavam escolas públicas, privadas ou especiais. Das cerca de 350 000  
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crianças incluídas, foi feita uma selecção aleatória (80 000) e foi entregue 

aos professores dessas crianças um questionário, para detecção de casos de 

autismo. Os investigadores puderam concluir que em Portugal Continental 

e Açores existe uma prevalência de uma criança em cada mil (1/1000) 

quando falamos nas PEA. Os mesmos investigadores, no estudo 

epidemiológico acima referido, constataram deficiência mental em 83% 

dos casos. 

           A epilepsia aparece muito frequentemente em doentes com PEA 

[Ruter (1970), Deykin e MacMahon (1979) citados por Pereira (1998); 

Gillberg e Coleman (1992); Baren-Cohen (1995); Oliveira (2005)], sendo 

frequente estarem medicados com antiepilépticos. [44] 

            Relativamente às questões culturais, embora inicialmente se tivesse 

pensado que o autismo estava directamente relacionado com famílias de 

nível intelectual mais elevado, hoje sabemos que tal nem sempre acontece. 

Vários autores afirmam que a perturbação pode aparecer em qualquer 

classe social, em qualquer etnia e em qualquer zona do mundo [Gillbrg e 

Coleman (1992), Wing (1993) citados por Ozonoff et al., (2003)]. [64] 

            No entanto, no estudo de Oliveira (2005) [40] verificou-se uma 

ligeira prevalência das PEA nos doentes com nível social mais elevado, 

mas não obteve dados suficientes para estabelecer uma correlação 

significativa.       

 
1.2.4. Diagnóstico e classificação   

                O autismo é uma das mais graves e complexas perturbações do 

desenvolvimento infantil para o qual não existe cura, aparecendo os 

primeiros sintomas antes dos três anos de idade e prolongando-se por toda 

a vida [(Baren-Cohen (1995), citado por Correia (2006)]. Manifesta-se a 

nível comportamental num tronco comum designado por Tríade de Lorna  
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Wing: perturbações na comunicação (verbal e não verbal), na interacção 

social e na imaginação. [10, 13] 

         A classificação desta perturbação é um elemento essencial na 

previsão da evolução, assim como, na intervenção e terapêutica. [44] É 

comum os pais referirem menos ansiedade após conhecerem o diagnóstico 

do autismo num filho porque passam a compreender melhor a situação e a 

forma de a encarar. 

 
 1.2.4.1. DSM – IV 

           Segundo a DSM – IV (1994), as Perturbações Globais de 

Desenvolvimento (PGD) incluem cinco diagnósticos específicos (ver 

Quadro 1): Perturbação Autitsa, Síndrome de Asperger, Síndrome de Rett, 

Perturbação Desintegrativa da Segunda Infância e Perturbação Global de 

Desenvolvimento sem outra Especificação. [41] 

Quadro 1 – Critérios de diagnóstico de PA segundo DSM – IV (Adaptado de Pereira 

(1998), Psiqueweb, s.d.). 

Critérios Diagnósticos para F84 – 299.00 Perturbação Autista 

A. Um total de seis (ou mais) itens de (1), (2) e (3), com pelo menos dois 

de (1), um de (2) e um de (3): 

(1) Défice qualitativos na interacção social, manifestados por, pelo menos, 

dois dos seguintes itens: 

(a) acentuado défice no uso de diversos comportamentos não-verbais, tais 

como contacto visual directo, expressão facial, posturas corporais e gestos 

para regular a interacção social, 

(b) incapacidade para desenvolver relações com parceiros apropriados ao 

nível de desenvolvimento, 

(c) ausência de tendência espontanea para prazer, interesses ou realizações 

com outras pessoas, 

(d) falta de reciprocidade social ou emocional. 
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(2) Défice qualitativos de comunicação, manifestados por, pelo menos, um 

dos seguintes itens: 

(a) atraso ou ausência total de desenvolvimento da linguagem falada (não 

compensada através de outros modos de comunicação alternativos, tais 

como a gestual e a mímica), 

(b) centuada incapacidade na compentência de iniciar ou de manter uma 

conversação, em pessoas com linguagem adequadas, 

(c) uso estereotipado e repetitivo da linguagem ou linguagem 

idiossincrática, 

(d) falha no jogo social imitativo e de “faz de conta”, adequados ao nível de 

desenvolvimento. 

(3) Padrões restritos de comportamento, interesses e actividades, 

manifestados por, pelo menos, um dos seguintes itens:  

(a) um ou mais padrões estereotipados e restritos de interesses, anormais 

em intensidade ou objectivo, 

(b) aderência aparentemente compulsiva a rotinas ou rituais ou a 

comportamentos não – funcionais, 

(c) maneirismos motores estereotipados e repetitivos (movimentos globais 

ou parciais, simples ou complexos), 

(d) preocupação persistente com parte de objectos. 

B. Atraso ou funcionamento anormal em pelo menos uma das seguintes 

áreas, com início dos 3 anos de idade: 

(1) Interacção social, (2) Linguagem usada na comunicação social, ou (3) 

jogos imaginativos ou simbólicos. 

C. A perturbação descrita não é melhor integrada na Síndrome de Rett ou 

Perturbação Desintegrativa da Segunda Infância  

 

            Como já foi referido e podemos verificar no Quadro 1, é com base 

na Tríade de Wing que se faz o diagnóstico da PA. 
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            Segundo o DSM IV, 1994, o autismo define-se como uma alteração 

qualitativa das interacções pessoais e da comunicação verbal e não-verbal e 

numa redução notável de actividades e interesses. 
 

1.2.4.2. ICD – 10.  

 Como podemos confirmar no quadro 2, de acordo com o ICD – 10 R 

a PA é incluída nas PGD  
Quando 2 – Classificação de PA segundo o ICD – 10 R (adaptado de World Health 

Organization (2006). 

Critérios de diagnóstico para F84.0 – Autismo Infantil 

 

Perturbação global de desenvolvimento caracterizada por: 

(a) um desenvolvimento anormal ou alterado, manifestado antes dos três 

anos, e  

(b) apresentando uma perturbação característica do funcionamento em cada 

um dos três domínios seguintes:  

- interacção social 

- comunicação 

- comportamento estereotipado ou repetitivo. 

           Além disso, a perturbação é normalmente acompanhada de 

numerosas outras manifestação não específicas, por exemplo: fobias, 

perturbações do sono ou da alimentação, crises de birras ou agressividade 

(auto-agressividade). 

Inclui: 

           Perturbação autista, autismo e psicose infantil e síndrome de 

Kanner. 

Exclui: psicopatologia autista. 
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1.2.5. Características 

           As características, que distinguem as pessoas com autismo de todas 

as outras, são basicamente do foro da comunicação, da interacção social, do 

jogo e do reportório de interesses [Rapin (1994), Fegerman (1994) citadas 

por Correia (2006)]. [10] 

              Desta forma, apontamos algumas características que as pessoas com 

PEA podem apresentar: 

1. Dificuldades em descodificar expressões ou emoções (próprias ou 

no outro), 

[19] 

2. Interesses repetitivos e estereotipados, 

3. Rituais compulsivos, 

4. Resistência à mudança, 

5. Dificuldade em expressar as suas necessidades, 

6. Apego inadequado a objectos, 

7. Maneirismos motores estereotipados e repetitivos, 

8. Alheamento, 

9. Hiperactividade ou extrema passividade, 

10. Comportamento auto-agressivo e hetero-agressivos, 

11. Choros e risos imotivados, 

12. Necessidade de se auto-estimular,  

13. Ecolália, 

14. Discurso na 2ª ou na 3ª pessoa, 

15. Linguagem idiossincrática,  

16. Linguagem rebuscada, 

17. Hiper-reactividade, 

18. Hipo-reactividade,   

19. Reactividade flutuante. 

20. Dificuldades marcadas na linguagem 
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            Devemos referir que todas estas características determinam, em 

muito, o tipo e o grau de dificuldade do trabalho que podemos realizar em 

pessoas com autismo. Na nossa perspectiva, o doente beneficia muito mais 

de um trabalho orientado para as suas características específicas, de forma 

a responder melhor às suas necessidades.   
 

1.3. TRÍADE DE LORNA WING  

               Wing e Gould (1979) [10, 13, 59] realizaram um estudo 

epidemiológico que lhes permitiu perceber que as crianças autistas 

apresentavam uma tríade de perturbações muito específicas, que se 

agrupavam nos seguintes sintomas: 

(1) limitação extrema na capacidade de se envolver em convívios 

sociais que implicam interacção mútua, 

(2) comprometimento da capacidade de se envolverem em convívios 

sociais que impliquem  a livre expressão  da comunicação, quer receptiva, 

quer expressiva, 

(3) pouca capacidade de imaginar e de fantasiar. Como consequência 

desta perturbação, a criança manifesta um reportório restrito de 

comportamentos e interesses limitados e obsessivos.  
 

1.3.1. Perturbação na interacção social  

              Aquando das primeiras descrições dadas por Kanner e Asperger, 

ambos ficaram impressionados com a limitação na capacidade de interagir 

socialmente manifestada por estas crianças. No entanto, enquanto existiam 

casos em que a interacção era mesmo impossível, havia outros em que a 

interacção estava presente mas não existia reciprocidade, ou então, não era 

completamente entendida. 
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              Desta forma, Wing (1996) citada por Dijkxhoorn (2000) [13]

 

Grupo 

 

formulou quatro subgrupos relativamente à interacção social, conforme 

podemos verificar no Quadro 3: 

 
Quadro 3 – Níveis de Interacção Social [Adaptado de Dijkxhoorn (2000)]. 

Inicia o 

contacto 

Responde a 

interacção 

social 

 

Reciprocidade 

Distante Não Não Não 

Passivo Não Sim Não 

Activo mas bizarro Sim Sim Pouca interacção num sentido. 

Pomposo Sim Sim Sim 

demasiado formal e rígido. 

 

        Esta classificação ajuda a compreender as diferenças entre doentes 

com o mesmo diagnóstico e a caracterizar a sua interacção social. Uma 

mesma pessoa pode passar de um grupo para o outro, assim alguns doentes 

com autismo na puberdade podem mudar do tipo “activo mas bizarro” para 

“passivo”. [13] 

 

      1.3.2. Perturbação na comunicação  

                 As pessoas com autismo têm dificuldades em comunicar com o 

mundo exterior, quer através da linguagem verbal, quer através da 

linguagem não verbal e até mesmo da linguagem corporal. Sendo a 

comunicação o instrumento fundamental para uma vida em sociedade, estes 

doentes experimentam imensas dificuldades nesta área.

             Os problemas de comunicação surgem desde cedo, a criança não é 

capaz de pedir um objecto, apontando-o com o dedo. Raramente chega a 

partilhar interesses com os outros, ou seja, não há intencionalidade 

 [59] 
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comunicativa podendo dizer-se que estabelece um tipo de linguagem não 

produtiva. [10, 59] 

             Segundo Dijkxhoorn (2000) [13], ao nível da comunicação verbal, 

estima-se que cerca de 50% das pessoas autistas nunca chegam a 

desenvolver uma linguagem eficaz, apesar de existir linguagem verbal.  

             As alterações da linguagem verbal, manifestam-se de múltiplas 

maneiras, tais como: ecolália, inversão de pronomes, idiossincrasias ou 

linguagem rebuscada. Todas estas formas de expressão verbal são, no 

mínimo, limitativas em termos de comunicação. [34] 

              Jordan (2000), citado por Correia (2006), considera necessário 

ajudar a criar canais de comunicação, mais ou menos universais, para a 

criança com o objectivo de melhorar a interacção social. Desta forma 

diminui o “peso” das manifestações da tríade de Wing e são evitados canais 

de comunicação incompreensíveis, que podem levar a danos físicos graves, 

associados a auto-agressividade e hetero-agressividade.    
 

    1.3.3. Perturbação na imaginação 

                  A falta de imaginação e de jogo espontâneo leva a criança a 

realizar sempre os mesmos jogos (bater ou rodopiar), basicamente com o 

intuito de se auto-estimular, criando um padrão rígido de comportamentos.

              Baron-Cohen et al., (1985) e Frith (2001) 

 

[10] 

              As pessoas com autismo têm um défice cognitivo específico 

(mesmo quando não existe deficiência mental), mais notório na infância, 

mas que se prolonga por toda vida. 
[4, 18] procuraram 

explicar este défice através da Teoria da Mente, segundo a qual a cegueira 

mental, se traduz na incapacidade das pessoas com PEA atribuirem estados 

mentais a si mesmo e aos outros. No entanto, esta teoria não explica por si 
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só, o autismo, dado que esta perturbação pode ser diagnosticada antes dos 4 

anos, idade em que esta teoria não se aplica. 

             Frith (1989) [10] propôs a Teoria da Coerência central, que é a que 

melhor parece explicar os comportamentos das pessoas com autismo e diz-

nos que estas pessoas vêem o mundo de forma fragmentada, não 

conseguindo generalizar situações, ou ver a parte inserida no todo. 

 

 Em 

1995, surgiu a Teoria de Ozonoff, que refere que as pessoas com PEA não 

têm capacidade de planeamento, ou seja, existe uma falha no 

funcionamento executivo, isto é a capacidade de se orientar através de 

modelos mentais parece não existir.  
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I.4. Situação Actual   

 

              Kaminsky e Dewey (2002) [33] sugeriram que a percepção de 

suporte social dos irmãos de crianças com autismo não difere da dos irmãos 

de crianças com síndrome de Down nem da dos irmãos com 

desenvolvimento normal.  

             Ferrari (1984) e Mates (1990), citados por Kaminsky e Dewey 

(2002), concluíram que os irmãos de crianças com autismo têm um bom 

nível de ajustamento e evidenciam baixo nível de isolamento social.  

            Gomes e Bosa (2004) [23] concluíram não haver diferenças nos 

indicadores de stress nos irmãos de crianças com autismo quanto à idade, 

escolaridade e sexo. O modelo bio-psicossocial sistémico fornece grande 

parte das ferramentas básicas para se compreender o impacto das PGD nos 

irmãos. Assim as mudanças provocadas pela presença de um filho com 

PGD, parecem colocar os irmãos em risco de desenvolver stress. Neste 

sentido, a relação que se estabelece entre os irmãos, afecta e é afectada 

pelos padrões de interacção familiar. 

            Conforme Kaminsky e Dewey (2001) [32] os resultados sugeriram 

que os irmãos de crianças com desenvolvimento típico (DT), expressavam 

maior satisfação no seu relacionamento com os pais. Apresentando 

sentimentos mais intensos de protecção, de zelo e ajuda em relação aos 

pais, do que os irmãos de indivíduos com PGD.   

              Macks e Reeve (2006) [36] sugeriram que os irmãos de crianças com 

autismo  apresentavam uma auto-avaliação positiva comparativamente com 

os irmãos de crianças sem deficiência, com diferenças significativas, em 

relação ao comportamento, inteligência, aproveitamento escolar e 

ansiedade.  
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              Marciano e Schener (2005) [38] relataram prejuízo da qualidade de 

vida nos irmãos de crianças com autismo, em relação ao grupo de controlo, 

a qual estaria comprometida pela presença de um/a irmão/a com autismo e 

seria pior ainda, nos irmãos de criança com problemas de fala. 

             Hastings (2003a) [27] fez um estudo cognitivo em que verficou que 

os irmãos de crianças com autismo e outras perturbações do 

desenvolvimento, tinham pior ajustamento no domínio de números e maior 

o risco de pior ajustamento psicossocial quando comparados com outros 

irmãos de crianças sem deficiências. 

            Pilowsky et al., (2004) [45] num estudo sobre o ajustamento 

psicossocial de irmãos de crianças com autismo, verificaram a existência de 

perturbação emocional nos mesmos, em comparação com os irmãos de 

crianças sem autismo.   

             Ross e Cuskerlly (2006) [53] sugeriram que os irmãos das crianças 

com autismo têm maiores dificuldades nas relações do que os irmãos de 

crianças com o desenvolvimento normal.  As relações desenvolvidas pelos 

irmãos na adolescência ou na idade adulta estão relacionadas com as 

características gerais obtidas na sua infância ou nos seus primeiros anos de 

vida. Serão provavelmente estas, que irão determinar as dificuldades de 

ajustamento. Também foi estabelecido que os irmãos de crianças com PEA 

enfrentavam maiores dificuldades no relacionamento do que irmãos de 

crianças com o desenvolvimento tipicamente normal. Este estudo concluiu 

que os irmãos de crianças com PEA apresentavam um risco maior de 

desenvolver problemas do comportamento.  

               Verté et al., (2003) [63]

 

 relataram que os irmãos de crianças com 

elevado funcionamento do autismo (EFA), especialmente com idades entre 

os 6 e os 11 anos evidenciavam maior internalização e externalização de 

problemas comportamentais, do que os irmãos do grupo controlo. Aos  
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irmãos de crianças com EFA foram atribuídos altos níveis de competências 

sociais em comparação com o grupo de controlo. Igualmente irmão de 

crianças com EFA, entre os 12 e 16 anos de idade, tiveram maior auto-

conceito. 

               Segundo Gamble e Mchale (1989), Bagenhoolm e Gillberg 

(1991), Rodrigues et al., (1993) e Fisman et al. (1996 e 2000) citados por 

Verté (2003), os problemas de comportamento encontrados nos irmãos de 

crianças com EFA manifestam-se também nos irmãos de crianças com 

PEA.  

                Tunali e Power (2002) [62] no seu estudo avaliaram sete aspectos: 

1- Pais vs profissão – os resultados do estudo referem que muitas mães de 

crianças com autismo dão maior ênfase ao papel maternal e pouca ênfase à 

profissão, comparativamente com mães de crianças sem autismo. 2- Lazer 

da família – não se verificaram efeitos significativos na família nuclear, 

mas foram encontradas diferenças significativas na família alargada. 3-  

Lazer individual – não houve diferenças significativas entre mães de 

crianças com e sem autismo. 4- Atitude acerca de maternidade – os 

resultado indicam que mães de crianças com autismo dão pouco ênfase a 

outras opiniões acerca do comportamento do seu filho, em comparação 

com mães de crianças que não têm autismo. 5- Papel matrimonial – as 

mães de autistas suportam mais as discussões relacionadas com casamento 

e papéis paternais, do que as mães de crianças sem autismo. 6- Quanto à 

tolerância à ambiguidade – as mães de autistas revelaram maior 

ambiguidade e maior tolerância, comparativamente às outras mães. 7- Em 

relação à satisfação com a vida – examinaram três aspectos de ajustamento: 

sintomas depressivos, satisfação conjugal e satisfação com a vida; não 

tendo sido encontradas diferenças significativas nos 3 aspectos referidos.
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              El-Ghoroury e Romanczyk (1999) [14] referiram que, os pais de 

crianças com autismo exibiam mais comportamentos ou brincadeiras 

infantis dirigidas à criança autista do que para aos irmãos, enquanto as 

crianças com autismo tinham maior interacção com os irmãos do que com 

os pais.  

               Hastings (2006) [29] referiu que não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas no ajustamento do comportamento de irmãos 

de crianças com deficiências de diferentes etiologias nomeadamente: 

autismo, síndrome de Down e várias etiologias de atraso mental. Além 

disso, comparando os dados da amostra os irmãos das crianças com 

síndrome de Down, apresentavam geralmente melhor ajustamento do que 

os irmãos de autismo. Este estudo sugere que as crianças com deficiências 

do desenvolvimento apresentam maiores problemas de comportamento 

dando lugar a crescente risco de problema de comportamento nos 

respectivos irmãos. 

               Fogel (1993), Toda e Fogel (1993), Wenberg e Tronick (1996) 

citados por Yirmiya et al., (2006) [64] referiram que a maioria dos irmãos de 

crianças com autismo tem funcionamento igual ao dos irmãos de crianças 

com desenvolvimento normal. Por sua vez, Osterling e Dawson (1994) e 

Osterling et al., (2002) citado por Yirmiya et al. (2006) referiram algumas 

diferenças nomeadamente: na inserção social, na comunicação e nas 

aptidões cognitivas.

              Rivers e Stoneman (2003) 

  
[50] não relataram correlações 

significativas relativamente às características demográficas entre irmãos de 

crianças com autismo e sem autismo. A única diferença significativa 

associada foi quanto à idade entre os irmãos de crianças com autismo e 

entre os irmãos das crianças com desenvolvimento normal, referindo 

consequências negativas directas no comportamento de irmãos de autistas. 

Concluíram que os irmãos de crianças com autismo manifestavam ausência 
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de satisfação nas relações com os irmãos autistas e que a presença de 

autismo na família era determinante no desenvolvimento das relações entre 

irmãos. 

                Brody et al., (1987, 1996 e 1994ª) e Jenkins (1992), citados por 

Rivers e Stoneman (2003) referiram que o stress marital e os conflitos 

familiares, eram considerados factores que podem comprometer a 

qualidade do relacionamento entre irmãos.    

              Glasberg (2000) [21] fez um estudo para observar o 

desenvolvimento das relações sociais dos irmãos de crianças com autismo, 

concluiu que todos os irmãos de autistas demonstraram um relacionamento 

fronteiriço em comparação aos irmãos de crianças sem autismo. 

               Happé et al., (2001) [26] salientaram num estudo sobre as famílias 

de crianças com autismo, com dislexia e de crianças sem perturbações, que 

os parentes de crianças com autismo, em especial os pais, diferiam 

significativamente na realização de tarefas cognitivas com falta de detalhes 

nessas tarefas, em comparação com os parentes de crianças com dislexia e 

com pais de crianças normais.  

              Sharpe D e Roossiter (2002) [56] estudaram os irmãos de crianças 

com doença crónica. Observaram neste grupo efeitos negativos no 

relacionamento com pares e no desenvolvimento cognitivo, 

comparativamente ao grupo de controlo.   

             Greenberg (1999) [25]

            Hastings (2003b)

 comparou o envolvimento dos irmãos na vida 

das crianças com doença mental e com atraso mental, sugerindo que os 

grupos foram similares em relação ao suporte social dado às crianças. 

Concluíram contudo que irmãos adultos de crianças com atraso mental, dão 

maior suporte emocional do que irmãos adultos de crianças com doença 

mental.   
 [28] tratou de compreender o suporte social, se 

pode ou não afectar aos irmãos de crianças com autismo. Não foram 
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encontradas evidências que pudessem provar a existência de efeitos 

negativos no ajustamento destes irmãos.  

           Cassel et al., (2006) [9] encontraram diferenças significativas entre 

irmãos de crianças com autismo e irmãos de crianças com o 

desenvolvimento normal, enquanto à capacidade atencional e de imitação.  

            Orsmond et al., (2006) [41] examinaram as qualidades de vida das 

mães de crianças com e sem autismo, verificaram que, 90% de ambas mães 

tinham um relacionamento caracterizado por alto nível de afeição para com 

os filhos.  

            Segundo Cullen e Barlow (2002) [11] o autismo domina a vida dos 

pais, perturbando o funcionamento familiar e gerando maior tensão nas 

relações matrimoniais.  

             Eisenberg et al., (1998) [15] realizaram um estudo para observar as 

experiências dos irmãos de crianças com autismo. Os autores concluiram 

que relativamente ao ajustamento pessoal, à percepção do ambiente 

familiar e à percepção dos irmãos, não existiam diferenças significativas 

nas três categorias nos irmãos de crianças com autismo quer naquelas que 

viviam em casas quer nas viviam em instituições.  

              Goldberg et al., (2005) [22] verificaram que quando há uma criança 

mais velha com PEA na família, o irmão(a) mais novo(a) corre maior risco 

de desenvolver problemas de ajustamento.  

             Toth et al., (2007) [60]

             Schmidt e Bosa (2003)

 estudaram a cognição, adaptação social, 

imitação, jogo e habilidade da linguagem nos irmãos mais novos de 

crianças com autismo. Os autore verificaram que os irmãos de crianças 

com autismo situavam-se abaixo da média relativamente à linguagem, à 

adaptação a comportamentos e habilidades sociais de comunicação em 

relação ao grupo de controlo.  
 [54] procuraram compreender as perturbações 

globais do desenvolvimento (PGD), em especial o autismo, relatando que 
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este fenómeno envolve uma série de factores interactivos intra- e extra-

familiares, os quais afectam a família e o seu ciclo da vida. 

               Iverson e Wozniak (2006) [31] num estudo sobre o 

desenvolvimento motor, vocal e de comunicação, num grupo de irmãos 

mais novos de crianças com autismo, concluiram que as crianças com 

irmãos mais velhos com autismo tinham um risco maior de desenvolver 

problemas motores, vocais e de comunicação ou, até, eventual diagnóstico 

de autismo.   

              Presmanes et al., (2006) [47] compararam a capacidade atencional 

nos irmãos mais novos de crianças com autismo em relação aos irmãos de 

crianças com o desenvolvimento normal e concluiram que os irmãos de 

crianças com autismo apresentavam baixa capacidade de atenção em 

relação ao grupo de controlo, com diferenças estatisticamente 

significativas.  

           Bishop et al., (2006) [8] relataram que as crianças com autismo 

caracterizavam-se por ter baixo quociente verbal e os pais tendiam a 

apresentar elevado nível social.  

           Seltzer et al., (2005) [54] confirmaram que adultos com atraso mental, 

mantinham laços de relações fortes com os seus irmãos, participando em 

actividades diárias, embora houvesse um grau de variabilidade de contacto 

e de aproximação.  

           Smith e Perry (2004) [57]

          Kamisky e Dewey (2001) 

 examinaram o suporte social de um grupo 

de irmãos de crianças com autismo e concluiram que o auto-conceito e o 

conhecimento dos irmãos sobre o autismo melhorava significativamente o 

suporte social.  
[32] relataram que o autismo influencia as 

relações entre os irmãos; assim, os irmãos de crianças com autismo 

evidenciavam baixo nível de intimidade e de comportamento social 
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comparativamente quer aos irmãos de crianças com síndrome de Down, 

quer aos irmãos de crianças com desenvolvimento normal.  

             Yirmiya et al., (2006) [64] fizeram uma comparação entre irmãos de 

crianças com autismo e irmãos de crianças com desenvolvimento normal 

com idades compreendidas entre os 4 e os 14 meses de idade, verificando 

que a maioria dos irmãos de crianças com autismo, apresentava 

funcionamento ao dos outros grupos, embora com algumas diferenças 

nomeadamente na interacção social, na comunicação e nas aptidões 

cognitivas.  

            Pilowsky et al., (2007) [46] avaliaram o desempenho cognitivo de 

irmãos de crianças com autismo, com atraso mental e com atraso de 

desenvolvimento da linguagem, concluindo que irmãos de crianças com 

atraso de desenvolvimento de linguagem, foram os que apresentaram maior 

incapacidade cognitiva.  

            Rosen e Brigham (1984) [52] estudaram as diferenças de géneros, 

quanto ao relacionamento afectivo com os pais e verificaram a existência 

clara de diferenças entre os rapazes e as raparigas; os rapazes evidenciaram 

poucos sentimentos de dependência para com as mães e demonstraram 

elevados sentimentos negativos provenientes de ambos pais (incoming 

feeling) e as raparigas demonstraram consideravelmente poucos 

sentimentos positivos para com os pais. 

              Bene (1975) [7] 

               Rekers et al., (1983) 

estudou as respostas dadas pelas crianças que 

viviam nas famílias nucleares e alargadas, quanto ao relacionamento, os 

resultados sugeriram não existir diferenças significativas entre os grupos 

quanto a idade e o sexo, na forma de expressar os sentimentos para com os 

seus pais. 
[48] fizeram um estudo sobre o envolvimento 

emocional de crianças de famílias com e sem perturbações psiquiátricas e 

verificaram a existência de diferenças significativas entre os grupos o 
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grupo clínico expressou mais sentimentos negativos (incoming) ao pai do 

que o grupo de controlo. 

                Kauffaman et al,. (1975) [35] estudaram a crianças normais de 

famílias com dois filhos ou mais, para observar o relacionamento familiar. 

E constataram que os filhos nascidos em 1º lugar mostravam percepcionar 

a sobreprotecção e indulgência exagerada do pai e sobrepretecção e 

indulgência da mãe com os seus irmãos. Os nascidos em 2º lugar o pai era 

quem mais recebia as resposta negativas e os filhos mais velhos atribuíam 

poucas respostas positivas á mãe do que ao pai.  

                Geddis et al., (1977) [20]

               França (2000) 

 observaram crianças com suspeita de 

abusos psicológicos, e avaliaram o envolvimento nas relações familiares. 

Os autores verificaram diferenças estatisticamente significativas na 

atribuição das respostas positivas e negativas de envolvimento, quando a 

criança trabalha com figuras como: pai, mãe, avós, irmãos e ela própria, 

sem incluir o “Sr. Ninguém”, do que com as mesmas figuras, mais 

incluindo ao “Sr. Ninguém”.  
[17] estudou a dinâmica da relação na fratria da 

criança com paralisia cerebral e avaliou atribuição dos sentimentos 

atribuídos (Out) e percebidos (In). As crianças do GC atribuiam mais 

sentimentos negativos Out à mãe do que as crianças do GE, as crianças do 

GC atribuem mais sentimentos positivos In ao irmão do que o GE.  
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Capitulo. II 

 

OBJECTIVOS  
 

2.1. Objectivo Geral  

              Avaliar o ajustamento psicossocial nos irmãos de crianças e jovens 

com autismo. 

 
2.2. Objectivos Específicos 

      1. Avaliar as possíveis alterações de natureza emocional e 

comportamental em crianças que têm um irmão com o diagnóstico de 

autismo.       

      2. Caracterizar o tipo de relações deste grupo de irmãos de doentes com 

autismo com os outros elementos da família nuclear. 

3. Observar se a qualidade das relações familiares está relacionada com 

a presença de situações de perturbação emocional e/ou comportamental, 

nas crianças com um irmão autista. 

4. Analisar como uma criança com esta perturbação (autista) pode 

afectar o funcionamento da fratria. 
 

2.3. Hipóteses  

               Para respondermos aos objectivos previamente estabelecidos 

determinamos as seguintes hipóteses: 

1). A presença de uma criança com autismo é factor de risco para 

perturbação emocional ou comportamental nos outros elementos da fratria? 

2). A qualidade das relações familiares pode ser um factor moderador da 

alteração emocional ou comportamental nos elementos da fratria que não 

têm o diagnóstico de autismo? 
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3). A posição na fratria pode ser um factor influenciador do ajustamento 

emocional ou comportamental, nas crianças que têm um irmão com 

autismo?  
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Capítulo. III 
 
 
População e Métodos 
 

3.1. Participantes 

 
3.1.1 População 
 
           O estudo decorreu de Março a Agosto de 2007, na Associação 

Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo do Porto 

(APPDA-Norte), onde nos propusemos a estudar 30 irmãos de crianças 

com autismo. Como não foi possível obter ai o numero desejado de 

sujeitos, recorremos à consultas externas do Serviço de Pediatria de H.S. 

João para completar o número. De igual forma seleccionamos 

aleatoriamente 30 crianças e adolescente, sem irmãos autistas para 

constituírem o grupo de controlo, que pertenciam à Paroquia dos 

Capuchinhos de Amial, no Porto. 

            Começamos por fazer uma revisão dos processos clínicos, para 

desta forma, encontrarmos os doentes com autismo que tivessem irmãos e 

os que reunissem os requisitos necessários, neste caso quanto a idade.      

           O grupo de crianças sem irmãos com autismo foi observado nos 

mesmos moldes que o primeiro, nas instalações da Paroquia e foram 

utilizados os mesmos procedimentos quanto à aplicação dos inquéritos e 

dos testes. 

            A selecção das 60 crianças e adolescentes que constituíram amostra 

baseou-se em certos critérios básicos, rigorosamente estabelecidos, para 

garantir uma maior comparação dos dois grupos, através das variáveis 

defínidas e que passamos a descrever. 
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3.1.2. Critérios de Inclusão. 

• Idades compreendidas entre os 10 e os 18 anos;  

• Irmãos de crianças com Perturbação autista. 
3.1.3. Critérios de Exclusão. 

• Idade inferior a 10 anos e superior a 18 anos. 
3.1.4. Variáveis 

• Idade 
• Sexo 
• Raça 
• Posição na fratria 
• Fratria 
• Escolaridade 
• Estado civil 
• Agregado familiar 
• Escolaridade dos pais 
• Profissão dos pais 

Definição das variáveis 
 

Idade 

              Todos os irmãos tinham idades compreendidas entre os 10 e os 18 

anos. A escolha de idade foi: pré-adolescência e adolescencia (menores de 

14 anos), adolescência e adultos (maiores de 14 anos). 
Sexo    

               Com esta variável pretendíamos obter uma amostra equilibrada em 

relação aos dois sexos em ambos grupos. 
Raça 

               Quanto a raça avaliamos as seguintes: caucasiana, afro-americana, 

hispânica e oriental. 

               Refere-se à posição na ordem de nascimento, com o objectivo de 

avaliarmos melhor, se a descompensação tem a ver com o lugar que ocupa 

Posição na fratria do autista 
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a crinança autista e este dado foi apenas avalidado no G.E, sendo esta uma 

diferença existente em relação ao G.C. 
Fratria 

           A nossa selecção contemplava ter irmãos/as, não importando a 

ordem de nascimento. 
 Composição de agregado familiar 

              O agregado familiar, serviu para avaliar a composição da família. O 

nosso objectivo foi avaliar com quem vivia a criança nos seguintes 

aspectos: pais+filhos, pais+filhos+outros, pai+filhos e mãe+filhos. 
Estado civil dos pais 

               Esta variável permitiu-nos perceber a situação conjugal definida 

como: casado, solteiro e separado. 
Escolaridade de irmãos  

              O objectivo foi caracterizar a amostra em relação ao nível de 

escolaridade, para comparar os dois grupos quanto aos anos escolares e 

reprovações. 
Escolaridade dos pais 

           Permitiu-nos conhecer o nível académico dos pais, de ambos os 

grupos de estudo. 

1. Quadros superiores de Administração Publica, dirigentes e quadros 

superiores de empresas; 

Profissões 

             As profissões foram agrupadas, utilizando a Classificação Nacional 

de Profissões (CNP – Versão de 1994), em nove grupos   

2. Especialistas das profissões intelectuais e científicas; 

3. Técnicos e profissões de nível intermédio;    

4. Pessoal Administrativo e similares; 

5. Pessoal dos serviços e vendedores; 

6. Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pesca; 

7. Operários, artífices e trabalhadores similares; 
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8. Operadores de instalações, máquinas e trabalhadores da montagem; 

9. Trabalhadores não qualificados. 

            Os grupos profissionais foram, posteriormente, reunidos em 

apenas três grupos, considerando-se no grupo 1 as três primeiras (grupo 

1 a 3); no grupo 2 as profissões definidas nos grupos (4 a 6) e no grupo 

3 formado pelos grupos (7 a 9), que engloba também os não 

qualificados.     
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3.1.3 Instrumentos 
    a) Fichas de recolha de dados 

              Com os objectivos de compilar e operacionalizar as variáveis 

em estudo surgiu a necessidade de elaborar um questionário para 

recolha da informações a analisar. (anexo 2)  

      b) Child Behavior Checklist (CBCL) e Youth Self Report (YSR) (Achenbach, 

1991). [1, 38, 48].    

                   

• Esta escala foi traduzida para 55 línguas, validada em 

Portugal por A.C Fonseca & M.R Simões (U. Coimbra), J.P 

Almeida (Serviço de Pediatria – HGSJ, Porto) e M. Gonçalves 

& P. Dias (U. Minho). A escala é constituída por 138 itens, 

divididos em dois blocos.  

Este Instrumento é utilizado para avaliar os sintomas 

emocionais e comportamentais. 

• A primeira parte da CBCL tem 20 perguntas relacionadas  

com competências sociais (desporto, passatempos, grupos de 

amigos, participação em grupo, desempenho escolar, 

relacionamento com pessoas e independência no brincar ou 

trabalhar). Estas perguntas exigem que os pais/cuidadores  

comparem os comportamentos dos seus filhos com os de 

outras crianças da mesma idade, definindo-os como abaixo, 

acima ou dentro da média. As comparações solicitadas são em 

relação ao tempo dedicado às diversas actividades, grau de 

participação nos grupos, qualidade de relacionamento 

familiar, independência no brincar e desempenho escolar.  

• A segunda parte da CBCL é composta por oito escalas 

diferentes, totalizando 118 perguntas objectivas sobre  
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sintomatologia emocional e comportamental, respondidas pelos 

pais/cuidadores com três alternativas de respostas: 

a) Item falso ou comportamentos ausentes (cotação = 0). 

b) Item parcialmente verdadeiro/comportamentos às vezes 

presente (cotação =1). 

c) Item verdadeiro ou comportamento frequentemente presente 

(cotação = 2)  

Cada uma das oito escalas avalia sintomatologia especifica: 

I. Retraímento; II. Queixas somáticas; III. 

Ansiedade/Depressão; IV. Dificuldades no contacto social; 

V. Dificuldades cognitivas; VI. Dificuldade na atenção; 

VII. Comportamento delinquente; VIII. Comportamento 

agressivo. 

             Possibilitam a obtenção de um scores total (somatório total dos 

scores de todas as escalas) e scores individuais de cada escala.  

           Permitem também, a obtenção de três scores parciais, que 

correspondem às escalas consideradas em conjunto e subdivididas em: 

escala de introversão (I, II e III), escala de perfil comportamental (IV, 

V e VI) e escala de extroversão (VII e VIII). 

         A escala (YSR) tem as mesmas características da CBCL e será 

respondida pelo próprio adolescente. 

          Os resultados destas escalas são obtidos através do somatório 

das perguntas que compõem cada factor da escala como se observa a 

seguir: 

- Comportamento Agressivo (perguntas: 3, 7, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 

37, 57, 68, 74, 86, 87, 93, 94, 95, 97 e 104). 

Factores da CBCL 

- Outros problemas (perguntas: 5, 22, 24, 29, 30, 36, 44, 46, 47, 53, 
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55, 56h, 58, 76, 77, 79, 96, 99, 100 e 110).  

- Atenção (perguntas: 1, 8, 10, 13, 17, 41, 45, 61 e 62). 

- Comportamento delinquente (perguntas: 26, 39, 43, 63, 67, 72, 81, 

82, 90, 101 e 105). 

- Problemas sociais (perguntas: 1, 11, 25, 38, 48, 62, 64 e 111). 

- Problemas de pensamento (perguntas: 9, 40, 66, 70, 83, 84 e 85). 

- Isolamento (perguntas: 42,65, 69, 75, 102, 103 e 111). 

- Queixas Somáticas (perguntas: 51, 54, 56a, 56b, 56c, 56d, 56e, 56f e 

56g). 

- Ansiedade/Depressão (perguntas: 12, 14, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 45, 

50, 52, 71, 89, 91, 103 e 112). 

- Comportamento Agressivo (perguntas: 3, 7, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 

27, 37, 57, 68, 74, 86, 87, 93, 94, 95, 97 e 104). 

Factores da YSR 

- Outros problemas (perguntas: 5, 22, 24, 29, 30, 36, 44, 46, 47, 53, 

55, 56h, 58, 76, 77, 79, 96, 99, 2100 e 110).  

- Atenção (perguntas: 1, 8, 10, 13, 17, 41, 45, 46, 61 62 e 80). 

- Comportamento delinquente (perguntas: 26, 39, 43, 63, 67, 72, 81, 

82, 90, 96, 101, 105 e 106). 

- Problemas sociais (perguntas: 1, 11, 25, 38, 48, 55 e 64). 

- Problemas de pensamento (perguntas: 9, 40, 66, 70, 80, 84 e 85). 

- Isolamento (perguntas: 42,65, 69, 75, 80, 88,102, 103 e 111). 

- Queixas Somáticas (perguntas: 51, 54, 56a, 56b, 56c, 56d, 56e, 56f, 

56g e se aplicàvel 56h). 

- Ansiedade/Depressão (perguntas: 12, 14, 31, 32, 33, 34, 35, 45, 50, 

52, 71, 89, 91, 103 e 112). 
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Questionário do Comportamento da Criança 
CBCL 4- 18(®  T.M. Achenbach, 1991) 

 
Tradução: A.C. Fonseca & M.R. Simões (U. Coimbra) 

J.P. Almeida (Serviço de Pediatria – HGSJ, Porto) 
M. Gonçalves & P. Dias (U. Minho) 

 
Nome da criança: 
______________________________________________  

 
Data de nascimento: ____/____/_____                          Idade: _____ 
anos 
 
Sexo: Masculino                 Feminino   
 
Escala preenchida por: Mãe            Pai           Outros ______________ 
 
Profissão do Pai (mesmo que actualmente não trabalhe) ____________  
 
Profissão da Mãe (mesmo que actualmente não trabalhe) ___________  
 
Data de avaliação ____/____/______  
 
Segue-se uma lista de frases que descrevem características de crianças e 
jovens. Leia cada uma delas, para avaliar até que ponto elas descrevem 
a maneira com o seu filho(a) é ou tem sido durante os últimos 6 meses:    
 
- Marque uma cruz (X) no 2 se a afirmação é MUITO VERDADEIRA 
ou é MUITAS VEZES VERDADEIRA em relação ao seu filho. 
 
- Marque uma cruz (X) no 1 se a afirmação é ALGUMAS VEZES 
VERDADEIRA. 
 
- Se a discrição NÃO É VERDADEIRA, marque uma cruz (X) no 0 
 
 
Por favor responda a todas as descrições o melhor que possa, mesmo 
que algumas pareçam não se aplicar ao seu filho(a).  
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0= Não verdadeira 

1= Às vezes verdadeira 

0 
2= Muitas vezes verdadeira 

1 2 1 Age de uma maneira demasiado infantil para a sua idade. 
2 É alérgico/a descreva. ___________________________________  
3 Discute muito. 
4 Tem asma.  
5 Comporta-se como se fosse de sexo oposto. 
6 Faz as suas necessidades fora da casa de banho. 
7 É fanfarrão ou gabarola. 
8 Não consegue concentrar-se e não consegue estar atento(a) durante 
muito tempo. 
9 Não consegue afastar certas ideias do pensamento; obsessões ou 
cismas (descreva). _______________________________________ 
10 Não é capaz de ficar sentado(a) sossegado(a), é muito activo(a) 
durante muito tempo.      
11 Agarra-se aos adultos ou é muito dependente. 
12 Queixa-se de solidão.  
13 Fica confuso(a) ou desorientado(a), parece não saber onde está. 
14 Chora muito. 
15 É cruel com os animais.  
16 Manifesta crueldade, ameaça ou maldade para com os outros. 
17 Sonha acordado(a) ou perde-se nos seus pensamentos.  
18 Magoa-se de propósito, ou já fez tentativa de suicídio. 
19 Exige muita atenção.  
20 Destrói as suas próprias coisas. 
21 Destrói coisas da sua família ou de outras crianças. 
22 É desobediente em casa.  
23 É desobediente na escola. 
24 Não come bem. 
25 Não se dá bem com as outras crianças. 
26 Não parece sentir-se culpado(a) depois de se ter comportado mal.  
27 Tem ciúme com facilidade, é invejoso(a).  
28 Come ou bebe coisas que não são próprias para comer  
(descreva): _____________________________________________ 
29 Tem medo de determinados animais, situações ou lugares, sem 
incluir a escola (descreva): _________________________________   
30 Tem medo de ir para escola.  
31 Tem medo de pensar ou fazer qualquer coisa de mal. 
32 Sente que tem de ser perfeito(a). 
33 Sente ou queixa-se que ninguém gosta dele(a). 
34 Sente que os outros andam atrás dele(a) para o apanharem, sente-se 
perseguido(a). 

0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
 
0 

 
1 

 
2 

 
0 

 
1 

 
2 

 
0 

 
1 

 
2 

0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
 
0 

 
1 

 
2 

0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
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0 1 2 35 Sente-se sem valor ou inferior aos outros.  
36 Magoa-se muito, tem tendência para acidentes.  
37 Mete-se em muitas lutas /brigas. 
38 Fazem pouco dele(a) frequentemente.  
39 Anda com outras crianças/jovens que se metem em sarilhos.  
40 Ouve sons ou vozes que não existem (descrevea. _______________ 
41 É impulsivo(a) ou age sem pensar. 
42 Gosta muito mais de estar sozinho(a) do que acompanhado(a). 
43 Mente ou faz batota. 
44 Roí as unhas. 
45 É nervoso(a), irritável ou tenso(a). 
46 Tem movimentos nervosos ou tiques (descreva): _______________ 
47 Tem pesadelos.  
48 As outras crianças/jovens não gostam dele(a). 

0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 
0 

1 
1 

2 
2 

  0  1   2    49 Tem prisão de ventre, obstipação. 
0  1 2   50 É demasiado medroso(a) ou ansioso(a). 

  51 Sente tonturas. 
  52 Sente-se demasiado ocupado(a). 
  53 Come demais.  
  54 Cansa-se demasiado. 
  55 Tem peso a mais. 
  56 Apresenta problemas físicos sem causa médica conhecida. 
  56a) Dores (sem ser dores de cabeça). 
  56 b) Dores de cabeça. 
  56c) Náusea, sente enjoos.  
  56d) Problemas com a vista (descreva): _______________________ 
  56e) Irritações da pele/borbulhas ou outros problemas da pele.  
  56f) Dores de estômago ou cólicas. 
  56g) Vómitos. 
  56h) Outros problemas  (descreva):___________________________ 
  57 Agride fisicamente outras pessoas. 
  58 Tira coisas do nariz, arranca coisas da pele ou de outras partes do 
corpo (descreva). __________________________________________  
  59 Mexe ou brinca com os seus órgãos sexuais em público. 
  60 Mexe ou brinca demasiado com os seus órgãos sexuais. 
  61 O trabalho escolar é fraco. 
  62 Tem fraca coordenação, é desajeitado(a) ou desastrado(a).  
  63 Prefere andar com crianças/jovens mais velhos.  
  64 Prefere brincar com crianças/jovens mais novos.  
  65 Recusa-se a falar. 
  66 Repete várias vezes e com insistência as mesmas acções ou gosto, 
compulsões (descreva)._____________________________________ 
  67 Foge da casa. 

0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
   
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0 
0 

 1 
 1         

2 
2 
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0  1 2   68 Grita muito. 
  69 É reservado(a), guarda as coisas para si mesmo. 
  70 Vê coisas que não existem, que não estão presentes.  
  71 Mostra-se embaraçado(a) ou pouco a vontade. 
  72 Provoca fogos. 
  73 Tem problemas sexuais (descreva): ________________________ 
  74 Gosta de se “exibir” ou de fazer palhaçadas.  
  75 É envergonhado(a) ou tímido(a).  
  76 Dorme menos que a maior parte das crianças. 
  77 Dorme mais do que a maior parte das crianças, durante o dia e/ou 
durante a noite (descreva): __________________________________   
  78 Suja-se ou brinca com as fezes. 
  79 Tem problemas de linguagem ou dificuldades de articulação das      
palavras (descreva).________________________________________ 
  80 Fica de olhar fixo e vazio.  
  81 Rouba coisas em casa. 
  82 Rouba coisas fora de casa. 
  83 Acumula coisas de que não necessita. 
  84 Tem comportamentos estranhos (descreva): _________________ 
  85 Tem ideias estranhas: ___________________________________  
  86 É teimoso(a), mal-humorado(a) ou irritável. 
  87 Tem mudanças repentinas de disposição ou sentimentos. 
  88 Amua muito. 
  89 É desconfiado(a). 
  90 Diz palavrões ou usa linguagem obscena. 
  91 Fala em matar-se. 
  92 Fala ou anda durante o sono (descreva):_____________________  
  93 Fala demasiado(a). 
  94 Arrelia muito os outros. 
  95 Tem birras, comportamento exaltado. 
  96 Pensa demasiado em sexo. 
  97 Ameaça as pessoas.  
  98 Chupa no dedo. 
  99 Preocupa-se demasiado com a limpeza e o asseio. 
  100 Tem dificuldade em dormir (descreva): ____________________ 
  101 Falta á escola sem razão (por “vadiagem”). 
  102 É pouco activo(a), vagaroso(a) ou tem falta de energia .  
  103 Infeliz, triste ou deprimido(a).  
  104 É invulgarmente barulhento(a).  
  105 Consome álcool ou drogas (descreva): _____________________  
  106 Comete actos de vandalismo. 
  107 Urina-se durante o dia. 
  108 Urina na cama. 

0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
    
0 
0 

 1 
 1 

2 
2 

    
0 
0 

 1 
 1 

2 
2 

0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
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0  1 2   109 Choraminga. 
  110 Gostaria de ser do sexo oposto. 
  111 Isola-se, não se mistura nem estabelece relações com os outros 
  112 É preocupado(a).  
  113 Por favor indique outros problemas do seu filho(a) que não tenham 
ainda sido mencionados. 
        ___________________________________________________ 
        ___________________________________________________ 
        ___________________________________________________ 
 

0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
    
0  1 2 
0  1 2 
0  1 2 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERIFIQUE, POR FAVOR, SE RESPONDEU A TODAS AS QUESTÕES 
SUBLINHE AS QUE O(A) PREOCUPEM DE UM MODO PARTICULAR     
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II - PARTE 
I  
     Por favor enumere os desportos favoritos do seu filho(a). Por 
exemplo: natação, futebol, patinagem, skate, andar de bicicleta, pesca, 
etc. 
     Tempo - Em comparação com outras crianças/jovens da mesma 
idade, passa aproximadamente quanto tempo a praticar de cada um? (1- 
Menos que a média, 2 – Médio, 3 – Mais que a média). 
     Competência – Em comparação com outras crianças/jovens da 

mesma idade, em que grau consegue sair-se bem em cada um. (1 – Pior 

que a média, 2 – Médio, 3 – Melhor que a média). 
Não pratica nenhum desporto      
 

 Tempo Competência 
Desporto Não 

sei 
Menos Médio Mais Não 

sei 
Pior Médio Melhor 

a.  1 2 3  1 2 3 
b.  1 2 3  1 2 3 
c.  1 2 3  1 2 3 
                  
II 
     Por favor enumere os passatempos, actividades e jogos favoritos do 

seu filho(a) que não sejam desportos. Por exemplo: selos, bonecas, 

livros, pianos, trabalhos manuais, cantar, etc. (Não inclua ouvir rádio 

ou ver televisão). 

     Tempo – Em comparação com outras crianças/jovens da mesma 

idade, passa aproximadamente quanto tempo a praticar cada um? (1- 

Menos que a média, 2 – Médio, 3 – Mais que a média). 

     Competência – Em comparação com outras crianças /jovens da sua 

idade, em que grau consegue sair-se bem em cada um? (1 – Pior que a 

média, 2 – Médio, 3 – Melhor que a média)? 
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Nenhum passatempo, actividade ou jogo   
 

 Tempo Competência 
Passatempo, 
actividade ou 

jogos 

Não 
sei 

Menos Médio Mais Não 
sei 

Pior Médio Melhor 

a.  1 2 3  1 2 3 
b.  1 2 3  1 2 3 
c.  1 2 3  1 2 3 
 
III  
      Por favor enumere quaisquer organizações, clubes, equipas ou 

grupos a que o seu filho(a) pertença  

     Grau de actividade – Em comparação com outras crianças/jovens 

da mesma idade, em que grau é activo em cada um (1 – Menos activo, 

2 – Médio, 3 – Mais activo)? 
Não pertence a nenhuma organização, clube ou grupo      
 
 Actividades 

Organização, clube ou grupo Não sei Menos Médio Mais 
A  1 2 3 
B  1 2 3 
C  1 2 3 
 
IV  
     Por favor enumere quaisquer empregos ou tarefas do seu filho(a) por 

exemplo dar explicações, tomar conta de crianças, fazer a cama, etc.    

     Grau de competência – Em comparação com outras 

crianças/jovens da mesma idade, em que grau consegue desempenhá-

las bem (1 – Abaixo da média, 2 – Médio, 3 – Acima da média)?    
Não desempenha nenhuma tarefa  
 
 Actividades 

Tarefas Não sei Abaixo Médio Acima 
A  1 2 3 
B  1 2 3 
C  1 2 3 
 
 
V  
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 1. O seu filho tem aproximadamente quantos(as) amigos(as) íntimos 

(Não inclua irmãos ou irmãs) 
Nenhum                1 amigo              2 ou mais             4 ou mais 
 
2. O seu filho(a) tem actividade com os amigos(as) fora das horas de 

aulas aproximadamente quantas vezes por semana? (Não inclua irmãos 

e irmãs)   
Menos que 1 vez               1 ou 2 vezes            3 ou mais vezes    
 
VI  
     Em comparação com outras crianças/jovens da mesma idade, até que 

ponto o seu filho(a) consegue relacionar-se com as seguintes pessoas? 

(Responda de seguinte forma: 1 – Pior, 2 – Próximo(a) da média, 3 - 

Melhor) 
Não tem irmãos  
 Pior Médio Melhor 
a. Consegue relacionar-se adequadamente com os outros 
irmãos 

1 2 3 

b. Consegue relacionar-se adequadamente com as outras 
crianças/jovens 

1 2 3 

c. Consegue comportar-se adequadamente em relação 
aos pais 

1 2 3 

d. Consegue divertir-se e trabalhar por si próprio(a)  
 

1 2 3 

 
VII  

Para crianças com 6 ou mais anos de idade – relativamente 

a cada uma das disciplinas da tabela, indique como têm 

sido os resultados a cada uma delas (0- Maus resultados, 1 

– Abaixo da média, 2 – Médio, 3 – Acima da média) 
Disciplinas Maus 

resultados 
Abaixo da 

média 
Médio Acima da 

média 
a. Português 0 1 2 3 
b. Francês/Inglês 0 1 2 3 
c. Matemática 0 1 2 3 
d. História 0 1 2 3 
 
 

    

   

 



Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
 

Onofre AD                                                              VIII Curso de Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental 2005-2007 45 

Outras disciplinas escolares – por exemplo Físico-química, Biologia, 

Geografia, Educação visual  
Disciplinas Maus 

resultados 
Abaixo da 

média 
Médio Acima da 

média 
e.  0 1 2 3 
f.  0 1 2 3 
g.  0 1 2 3 
 
2. O seu filho(a) frequenta algum estabelecimento ou classe de ensino 

especial?     Não                      Sim  

Que tipo de estabelecimento ou classe? ________________________ 

3. O seu filho(a) repetiu algum ano    Não                      Sim  

Qual e porquê ____________________________________________ 

4. O seu filho(a) teve algum problema na escola, de aprendizagem ou 

outro?    Não                      Sim  

a) Que tipo de problema? ____________________________________  

b) Quando começaram esses problemas? ________________________  

c) Os problemas mencionados já acabaram? ______________________ 

5. O seu filho(a) tem alguma doença física ou mental?  Não         Sim          

(descreva-a por favor) _______________________________________ 
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para jovens 
 

YSR 
(T.M. Achenbach) 

 
11 a 18 anos 

 

 

Nome: _______________________________            Proc. Nº _________/_______   

_____________________________________            Sexo          Masculino ______  

                                                                                                        Feminino _______  

Data de Avaliação. ____/____/_____                     Ano de Escolaridade _________  

Data de Nascimento: ____/____/_____                   Profissão do Pai ____________  

Idade_____                                                             Profissão  da Mãe ____________ 

   
 Segue-se uma lista de afirmações que descrevem o comportamento de um jovens.  , 

AGORA OU NOS ÚLTIMOS 6 MESES. 

 
- Marca com uma (X) no 2 se a afirmação é MUITO VERDADEIRA ou 

FREQUENTEMENTE VERDADEIRA        

- Marque a cruz no 1 se a afirmação é ALGUMAS VEZES VERDADEIRAS. 

- Se a afirmação é não verdadeira, marca com uma cruz no 0.  

Por favor responda a todas as afirmações o melhor que possa, mesmo se algumas 

vezes pareçam não se aplicar exactamente.  

 

 

SUBLINHE QUALQUER UMA QUE O PREOCUPE    
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0  1  2   1. Comporto-me de maneira demasiado infantil para a minha  
                 Idade. 
0  1  2   2. Tenho alergia(s), (descreva ). _________________________ 
0  1 2   3. Discuto muito. 
0  1 2   4. Tenho asma. 
0  1 2   5. Comporto-me como se fosse do sexo oposto. 
0  1 2   6. Gosto de animais. 
0  1 2   7. Gabo-me, sou vaidoso. 
0  1 2   8. Tenho dificuldade em concentrar-me, não consigo estar  
                  muito tempo com atenção.                                               
0  1 2    9. Não consigo afastar certas ideias do pensamento (descreva). 
0  1 2   10. Tenho dificuldade em ficar sentado, sossegado ou quieto. 
0  1 2   11. Sou demasiado dependente dos adultos. 
0  1 2   12. Sinto-me só. 
0  1 2   13. Sinto-me confuso, ou como se estivesse num nevoeiro. 
0  1 2   14. Grito muito. 
0  1 2   15. Sou muito honesto.   
0  1 2   16. Sou mau para as outras pessoas. 
0  1 2   17. Sonho muitas vezes acordado. 
0  1 2   18. Tento deliberadamente ferir-me ou matar-me. 
0  1 2   19. Tento que me dêem muita atenção.  
0  1 2   20. Destruo as minhas próprias coisas. 
0  1 2   21. Destruo objectos de outras pessoas. 
0  1 2   22. Desobedeço aos meus pais. 
0  1 2   23. Sou desobediente na escola. 
0  1 2   24. Não como tão bem como devia. 
0  1 2   25. Não me dou bem com os outros jovens. 
0  1 2   26. Não me sinto culpado depois de fazer alguma coisa que 
                 não devia.                     
0  1 2   27. Tenho ciúmes dos outros. 
0  1  2   28. Estou pronto a ajudar outras pessoas quando necessitam 
                   de auxílio. 
0  1 2   29. Tenho medo de determinados animais, situações ou  
                   lugares,  sem incluir a  escola (descreva). ______________                   
0  1 2   30. Tenho medo de ir para escola. 
0  1 2   31. Tenho medo de pensar ou de fazer alguma coisa má. 
0  1 2   32. Sinto que devo ser perfeito. 
0  1 2   33. Sinto que ninguém gosta de mim. 
0  1 2   34. Sinto que os outros tentam apanhar-me em falta. 
0  1 2   35. Sinto-me sem valor, inferior ou desprezível.   
0  1 2   36. Magoo-me muita vezes em acidentes.  
0  1 2   37. Meto-me em muitas brigas. 
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0  1 2   38. Fazem troça de mim com frequência. 
0  1 2    39. Ando com rapazes ou raparigas que se metem em sarilhos. 
0  1 2    40. Oiço sons ou vozes que mais ninguém parece ser capaz de  
                  ouvir  (descreva). _________________________________ 
0  1 2   41. Ajo sem pensar. 
0  1 2   42. Gosto de estar sozinho(a). 
0  1 2   43. Minto ou faço batota. 
0  1 2   44. Roo as unhas. 
0  1 2   45. Sinto-me nervoso, muito excitado ou tenso.  
0  1 2   46. Algumas partes do meu corpo têm contracções,  
                  movimentos nervosos ou  tiques (descreva) _____________ 
0  1 2   47. Tenho pesadelos  
0  1 2   48. Os outros rapazes ou raparigas não gostam de mim. 
0   1 2   49. Sou capaz de fazer coisas melhores que a maior parte dos 
                 rapazes ou raparigas.        
0  1 2   50. Sou demasiado medroso ou nervoso. 
0  1 2   51. Tenho tonturas.  
0  1 2   52. Sinto-me excessivamente culpado. 
0  1 2   53. Como demasiado. 
0  1 2   54. Sinto-me excessivamente cansado. 
0  1 2   55. Tenho peso a mais. 
0  1 2   56. Tenho problemas físicos sem causa médica conhecida. 
0  1 2   56a. Dores ou sofrimento. 
0  1 2   56b. Dores de cabeça. 
0  1 2   56c.  Náuseas, sinto-me enjoado. 
0  1  2   56d. Problemas com a vista (descreva). ___________________ 
0  1 2   56e. Borbulhas ou outros problemas da pele.  
0  1 2   56f. Dores de estômago ou câimbras. 
0  1 2   56g. Vómitos. 
0  1  2   56h. Outros problemas (descreva). _______________________   
0  1 2   57. Agrido fisicamente outras pessoas.     
0  1 2   58. Tiro coisas da pele ou de outras partes do meu corpo  
                  (descreva). ______________________________________ 
0  1 2   59. Posso mostrar-me bastante amigável.  
0  1 2   60. Gosta de fazer novas experiências.  
0  1 2   61. Os meu trabalhos escolares são fracos. 
0  1 2   62. Tenho falta de coordenação, ou sou desastrado.    
0  1  2   63. Prefiro estar com rapazes ou raparigas mais velhos do que  
             com os da minha idade. 
0  1  2   64. Prefiro estar com rapazes ou raparigas mais novos  do que  
                com os da minha idade.       
0  1 2   65. Recuso-me a falar. 
0  1 2   66. Repito várias vezes as mesmas acções; compulsões  
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                (descreva).  _______________________________________    
0  1 2   67. Já fugi da casa.  
0  1 2   68. Grito muito. 
0  1 2   69. Sou reservado ou guardo as coisas para mim. 
0  1 2   70. Vejo coisas que mais ninguém parece ser capaz de ver                
                (descreva).  ______________________________________ 
0  1 2   71. Estou pouco à vontade ou fico facilmente embaraçado. 
0  1 2   72. Já provoquei fogos. 
0  1 2   73. Sou capaz de fazer bem trabalhos manuais. 
0  1 2   74. Exibo-me ou faço palhaçadas. 
0  1 2   75. Sou tímido ou envergonhado. 
0  1 2   76. Durmo menos que a maioria dos rapazes ou raparigas. 
0  1 2   77. Durmo mais que a maioria dos rapazes ou raparigas,    
                durante o dia e/ou durante a noite (descreva). _____________             
0  1 2   78. Tenho boa imaginação.  
0  1 2   79. Tenho problemas de linguagem ou dificuldades de 
                   articulação (descreva). _______ ______________________                        
0  1 2   80 . Luto pelos meus directos. 
0  1 2   81. Roubo as coisas em casa. 
0  1 2   82. Roubo as coisas em lugares que não são a minha casa. 
0  1 2   83. Arrecado coisas de que não preciso (descreva). 
                _________________________________________________   
0  1 2   84. Faço coisas que outras pessoas acham estranhas. 
0  1 2   85. Tenho pensamentos ou ideias que as outras pessoas  
                   acham estranhas  (descreva). ________________________  
0  1 2   86. Sou teimoso ou irritável.  
0  1 2   87. Tenho mudanças repentinas de disposição  ou humor. 
0  1 2   88. Gosto de estar com outras pessoas. 
0  1 2   89. Sou desconfiado. 
0  1 2   90. Uso palavrões ou tenho uma linguagem obscena. 
0  1 2   91. Penso em matar-me. 
0  1 2   92. Gosto de fazer rir os outros.  
0  1 2   93. Falo demasiado. 
0  1 2   94. Arrelio muito os outros. 
0  1 2   95. Tenho um temperamento exaltado. 
0  1 2   96. Penso demasiado em sexo. 
0  1 2   97. Ameaço ferir as pessoas.  
0  1 2   98. Gosto de ajudar os outros.  
0  1 2   99. Preocupo-me demasiado em, estar limpo ou elegante. 
0  1 2   100. Tenho dificuldade em dormir (descreva). ______________ 
0  1 2   101. Falto às aulas ou não vou á escola. 
0  1 2   102. Não tenho muita energia. 
0  1  2  103. Estou infeliz, triste ou deprimido.  
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0  1  2  104. Falo mais alto que a maioria dos rapazes ou raparigas. 
0  1   2  105. Consumo álcool  ou drogas (descreva). ______________ 
0  1  2  106. Tento ser justo com os outros. 
0  1  2  107. Gosto de uma boa piada. 
0  1  2  108. Gosto de viver tranquilamente. 
0  1  2  109. Tento  auxiliar os outros quando posso. 
0  1  2  110. Desejo ser do sexo oposto. 
0  1  2  111. Evito envolver-me com os outros.  
0  1  2   112. Preocupo-me muito. ____________________________ 
 
 
 
 
Por favor indique qualquer outra coisa que possa descrever os seus 
sentimentos, os seus comportamentos ou seus interesses. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  
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II PARTE 

I  
     Por favor enumera os desportos que mais gostas de praticar. Por 

exemplo: natação, futebol, patinagem, skate, andar de bicicleta, pesca, 

etc. 

     Tempo -  Em comparação com outros rapazes ou raparigas  da tua 

idade, passas aproximadamente quanto tempo a praticar cada um? (1- 

Menos que a média, 2 – Médio, 3 – Mais que a média). 

     Competência – Em comparação com outros rapazes ou raparigas da 

tua idade, em que grau consegues sair-te bem em cada um? (1 – Pior 

que a média, 2 – Médio, 3 – Melhor que a média). 
Não pratico nenhum desporto      

 Tempo Competência 
Desporto Menos Médio Mais Pior Médio Melhor 

a. 1 2 3 1 2 3 
b. 1 2 3 1 2 3 
c. 1 2 3 1 2 3 
                  
II 
      Por favor enumera os passatempos, actividades e jogos favoritos 

que não sejam desporto. Por exemplo: selos, bonecas, livros, pianos, 

trabalhos manuais, cantar, etc. (Não inclua ouvir rádio ou ver 

televisão). 

     Tempo – Em comparação com outros rapazes ou raparigas da tua 

idade passas aproximadamente quanto tempo a praticar cada um? (1- 

Menos que a média, 2 – Médio, 3 – Mais que a média). 

     Competência – Em comparação com outros rapazes ou raparigas da 

tua idade, em que grau consegues sair-te bem em cada um (1 – Pior que 

a média, 2 – Médio, 3 – Melhor que a média)? 
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Nenhum passatempo, actividade ou jogo   
 

 Tempo Competência 
Passatempo, actividade ou jogos Menos Médio Mais Pior Médio Melhor 
a. 1 2 3 1 2 3 
b. 1 2 3 1 2 3 
c. 1 2 3 1 2 3 
 
III  
      Por favor enumere quaisquer organizações, clubes, equipas ou 

grupos a que pertences  

Grau de actividade – Em comparação com outros rapazes ou raparigas 

da tua idade, em que grau és activo em cada um (1 – Menos activo, 2 – 

Médio, 3 – Mais activo)? 
Não pertenço a nenhuma organização, clube ou grupo      
 
 Actividades 

Organização, clube ou grupo Menos Médio Mais 
a. 1 2 3 
b. 1 2 3 
c. 1 2 3 
 
IV  
     Por favor enumere quaisquer empregos ou tarefa que tenhas 

habitualmente. Por exemplo: dar explicações, tomar conta de crianças, 

fazer a cama, etc.    

     Grau de competência – Em comparação com outros rapazes e 

raparigas da tua idade, em que grau consegues desempenhá-las bem (1 

– Abaixo da média, 2 – Médio ,3 – Acima da média)?    
Não desempenha nenhuma tarefa  
 
 Actividades 

Tarefas Abaixo Médio Acima 
a. 1 2 3 
b. 1 2 3 
c. 1 2 3 
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V  

 1. Tens aproximadamente quantos(as) amigos(as) íntimos (coloca o X) 

Nenhum                1 amigo           2 ou mais             4 ou mais 

2. Aproximadamente quantas vezes por semana é que fazes alguma 

coisas com eles(a) (coloca uma cruz)?   

Menos que 1 vez            1 ou 2 vezes            3 ou mais vezes    

VI  

     Em comparação com outros rapazes e raparigas da tua idade, até que 

ponto consegue relacionar-te com as seguintes pessoas? (Responde de 

seguinte forma: 1 – Pior, 2 – Próximo(a)  da média, 3 - Melhor) 
Não tem irmãos  
 Pior Médio Melhor 
a. Consigo relacionar-me adequadamente com os meus 
irmãos e irmãs 

1 2 3 

b. Consigo relacionar-me adequadamente com os outros 
rapazes e raparigas 

1 2 3 

c. Consigo comportar-me adequadamente em relação aos 
pais 

1 2 3 

d. Consigo divertir-me e trabalhar sozinho  
 

1 2 3 

      
VII  
1. Relativamente a cada uma das disciplinas escolares da tabela, 

indique como têm sido os teus resultados a cada uma delas (0- Maus 

resultados, 1 – Abaixo da média, 2 – Médio, 3 – Acima da média) 
Disciplinas Maus 

resultados 
Abaixo da 

média 
Médio Acima 

da média 
a. Português 0 1 2 3 
b. Francês/Inglês 0 1 2 3 
c. Matemática 0 1 2 3 
d. História 0 1 2 3 
 

 

 

 

    

   

 



Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
 

Onofre AD                                                              VIII Curso de Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental 2005-2007 54 

Outras disciplinas escolares – por exemplo Físico-química, Biologia, 

Geografia, Educação Visual.  
Disciplinas Maus 

resultados 
Abaixo da 

média 
Médio Acima 

da média 
e.  0 1 2 3 
f.  0 1 2 3 
g.  0 1 2 3 
h.     
I.     
J.     
 
Tens alguma doença ou deficiência física             Não                 Sim  

(descreve): ______________________________________________  

Descreve qualquer preocupação que tenhas_______________________ 

Descreve o que tu tens de melhor______________________________ 

 

c) Family Relation Test (FRT). Bene-Anthony (1957) [6, 51]

A caracterização dos resultados será a partir do somatório das 

perguntas correspondentes à Versão B, usada neste estudo que se 

seguem. 

 - Teste de 

relações familiares.  

- Sentimentos levemente positivos provenientes da criança 

(perguntas de 00 a 09). 

- Sentimentos fortemente positivos provenientes da criança 

(perguntas de 10 a 17). 

- Sentimentos levemente negativos provenientes da criança 

(perguntas de 20 a 29). 

- Sentimentos fortemente negativos provenientes da criança 

(perguntas de 30 a 37). 

- Sentimentos levemente positivos dirigidos à criança 

(perguntas de 40 a 47). 

- Sentimentos fortemente positivos dirigidos à criança 

(perguntas de 50 a 57). 
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- Sentimentos levemente negativos dirigidos à criança 

(perguntas de 60 a 67). 

- Sentimentos fortemente negativos dirigidos à criança 

(perguntas de 70 a 77). 

- Superprotecção Materna (perguntas de 80 a 87) 

- Indulgência Excessiva da mãe (perguntas de 90 a 94) 

- Indulgência Excessiva do pai (perguntas de 95 a 99)  

         Este instrumento tem como objectivo avaliar a direcção e a 

intensidade dos sentimentos do irmão da criança com autismo em 

relação aos vários membros da família e determinar a reciprocidade 

destes sentimentos por parte dos vários elementos da família em relação 

à criança e/ou adolescente com autismo.  

1. Descrição do teste  

           O Family Relation Test foi criado em 1957 por Eva Bene e 

James Anthony, do Institute of Psychiatry of London, tendo sido, 

posteriormente, sujeito a duas revisões, em 1978 e 1985, 

respectivamente, nas quais, além de se adaptar o teste a outras culturas 

diferentes, de modo a ser reconhecido universalmente nos seus itens e 

em especial na cultura norte-americana, onde este inventário passou a 

ser muito utilizado, também se acrescentaram novos itens, de forma a 

completar ainda mais as informações que este permitia obter (Bene e 

Anthony 1957). [6] 

           Segundo Bene e Anthony (1957) este teste indica 

“objectivamente, com segurança e rapidez, a direcção e a intensidade 

dos sentimentos da criança em relação aos vários membros da sua 

família e, reciprocamente, a não menos importante ideia que aquela 

pessoa pensa terem de si” (Bene e Anthony, 1957).

            Baseando-se numa situação lúdica, que prepara a criança para as 

solicitações emocionais que se seguem, o FRT é constituído por 21 

 [6] 
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caixas de correio nas quais a tarefa da criança é deitar mensagens 

(itens) já definidas e escritas em pequenas cartas. Cada caixa do correio 

tem, por sua vez, uma figura que representa uma pessoa que varia em 

relação ao sexo, idade, tamanho e aparências. 

 Estas figuras desenhadas de modo estereotipados, permitem cobrir 

todos os membros de qualquer família, bem como, pela sua 

ambiguidade, adaptarem-se a qualquer família específica.       

           É adicionada às figuras seleccionadas pela criança como 

representativas da sua família uma outra: Sr  Ninguém (Mr. Nobody), 

que se apresenta de chapéu e de costas, destinando-se a todas as cartas 

que a criança sente que não se aplicam ou que não podem ser enviadas 

a nenhum dos membros da sua família. Através desta figura, Bene e 

Anthony (1985), elaboraram um teste que permite uma oportunidade de 

fuga defensiva relativamente a sentimentos reprimidos, e desviar 

sentimentos que não se aceitam como dirigidos a sí próprio ou aos 

outros.  

            As mensagens escritas (itens), exprimem pensamentos positivos 

(afectuosos ou erotizados, no caso de serem mais intensos), sentimentos 

negativos (de desagrado ou muito agressivos) e de dependência 

(superprotecção materna e indulgência excessiva do pai ou da mãe), 

que a criança sente e dirige às outras pessoas (outgoing feeling), bem 

como os que lhe são atribuídos por elas (incoming feelings). 

           A versão infantil do FRT tem duas formas: para crianças mais 

pequenas (entre os 6 e os 8 anos) e para crianças mais velhas (crianças 

e adolescentes com idades superiores a 8 anos) 

Itens do Teste 

A. Forma para crianças mais novas (6 e os 8 anos de idade) 

Sentimentos positivos provenientes da criança 

00- Quem é que achas que é bom? 
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01- De quem é que tu não gostas?  
02- Na cama de quem é que tu gostas mais de brincar? 
03- A quem é que gostas de dar beijos? 
04- Gostas de estar sentado no colo de quem? 
05- Tu és o “menino bonito” (menina bonita) de quem? 
06- Com quem gostas de brincar? 
07- Quem te leva a passear? 
Sentimentos negativos provenientes da criança 
10- Qual deles é teimoso? 
11- De quem é que tu não gostas? 
12- Qual deles é mau? 
13- A quem é que te apetece (gostavas de) bater? 
14- Quem é que tu querias que fosse embora de casa? 
15- Quem é que tu detestas (não gostas)? 
16- Qual deles é sujo (porco)? 
17- Quem é que tu arrelias (fazes zangar)? 
Sentimentos positivos dirigidos à criança 
20- Qual deles gosta de brincar contigo? 
21- Qual deles gosta de te beijar? 
22- Qual deles sorri para ti? 
23- Qual deles te fez sentir feliz (alegre)? 
24- Qual deles gosta de te abraçar? 
25- Quem gosta de ti? 
26- Qual deles é bom para ti? 
27- Quem é que pensa que tu és um lindo menino? 
Sentimento negativos dirigidos a criança 
30- Quem te dá palmadas? 
31- Quem é que te põe triste? 
32- Quem é que ralha contigo? 
33- Quem é que te faz chorar? 
34- Quem se zanga contigo? 
35- Quem é que diz que és teimoso? 
36- Quem é que diz que és mau rapaz (má menina)? 
37- Quem é que não gosta de ti? 
Dependência 
40- Quem é que tu gostas que te cubra quando à noite vais para a 
cama? 
41- Quem é que tu gostas que te dê de comer? 
42- Quem é que tu gostas que te ajude no banho (que te dê banho)? 
43- Quem te magoa, quem é que queres ao pé de ti? 
44- Quem é que tu gostas que conserte (arranje) os teus brinquedos 
quando se estragam? 
45- Quem é que tu gostas que te ajude a vestir de manhã? 
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46- Quem é que gostas de ter ao teu lado quando estás doente (não 
te sentes bem)? 
47- Quem é que tu gostas de teres ao teu lado quando estás com 
medo (assustado)?    

 
B. Forma para crianças mais velhas (9 aos 18 anos no caso deste 

trabalho)  
      Sentimentos levemente positivos (afectuosos) provenientes da 
criança 

00-Esta pessoa da família é muito boa (amável). 
01-Esta pessoa da família é muito alegre. 
02-Esta pessoa da família ajuda sempre os outros. 
03-Esta pessoa da família é a que tem modos mais simpáticos. 
04-Esta pessoa da família nunca me censura (acusa) na frente dos 

outros. 
05-Esta pessoa da família é muito engraçada (tem muita piada). 
06-Esta pessoa da família merece uma boa prenda. 
07-Esta pessoa da família é boa desportista (boa jogadora). 
08-É bom brincar com esta pessoa. 
09-Esta pessoa da família tem um bom coração (é bondosa). 
Sentimentos fortemente positivos (erotizados) provenientes da 
criança 
10-Eu gosto de fazer festas a esta pessoa. 
11-Eu gosto que esta pessoa da família me beije (dê beijos). 
12-Às vezes eu gostaria de dormir na mesma cama com esta pessoa. 
13-Eu gostaria de ter sempre esta pessoa junto de mim 
14-Eu desejo que esta pessoa cuide (trate) mais de mim do que dos 

outros. 
15-Quando for grande gostaria de casar com uma pessoa parecida 

com esta pessoa da família. 
16-Eu gosto que esta pessoa me faça cócegas. 
17-Eu gosto de abraçar esta pessoa da família. 

       Sentimentos levemente negativos provenientes da criança. 
      20- Esta pessoa da família é por vezes muito rabugenta (provoca             
bulhas). 
      21- Esta pessoa da família às vezes chateia-me (aborrece-me). 
      22- Esta pessoa da família às vezes é desmancha-prazeres. 
      23- Esta pessoa da família tem por vezes mau génio. 
      24- Esta pessoa da família está por vezes mal deposta 
(resmungona). 
      25- Esta pessoa da família está sempre a queixar-se. 
      26- Esta pessoa da família está por vezes aborrecida sem saber 
porquê.   
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      27- Esta pessoa da família resmunga demais (nunca está satisfeita). 
     28- Esta pessoa da família tem às vezes pouca paciência. 
      29- Esta pessoa da família fica por vezes muito zangada. 
     Sentimentos fortemente negativos (agressivos) provenientes da 
criança 
      30- Às vezes eu tinha desejo de matar esta pessoa da família.  

31- Por vezes eu tinha desejos que esta pessoa da família se fosse 
embora. 
32- Por vezes eu odeio (detesto) esta pessoa da família. 
33- Por vezes apetece-me bater nesta pessoa da família 
34- Por vezes penso que me sentiria mais feliz se esta pessoa não 
estivesse na nossa família. 
35- Por vezes fico farto desta pessoa da família.  
36- As vezes eu gosto de fazer coisas para chatear esta pessoa da 
família. 
37- Esta pessoa da família consegue-me pôr muito zangada.   
Sentimentos levemente positivos (afectuosos) dirigidos à criança 
40- Esta pessoa da família é simpática para comigo. 
41- Esta pessoa da família é muito boa para mim. 
42- Esta pessoa da família gosta muito de mim. 
43- Esta pessoa da família liga-me muito (dá-me muita atenção). 
44- Esta pessoa da família gosta de me ajudar. 
45- Esta pessoa da família gosta de brincar comigo. 
46- Esta pessoa da família compreende-me bem (sabe os meus 
gostos). 
47- Esta pessoa da família ouve o que eu tenho para dizer. 
Sentimentos fortemente positivos (erotizados) dirigidos à criança 
50- Esta pessoa da família gosta de me beijar. 
51- Esta pessoa da família gosta de me abraçar. 
52- Esta pessoa de família gosta de me fazer festas. 
53- Esta pessoa da família gosta de me ajudar a lavar (a tomar 
banho). 
54- Esta pessoa da família gosta de me fazer cócegas. 
55- Esta pessoa da família gosta de estar comigo na cama (de 
dormir comigo). 
56- Esta pessoa da família quer estar sempre ao pé de mim. 
57- Esta pessoa da família trata (cuida) mais de mim que dos 
outros. 
Sentimentos levemente negativos dirigidos á criança 
60- Esta pessoa da família às vezes é trombuda (faz cara de 
zangada) para mim. 
61- Esta pessoa da família gosta de me arreliar. 
62- Esta pessoa da família às vezes faz queixas de mim. 
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63- Esta pessoa da família não quer brincar comigo quando eu lhe 
peço. 
64- Esta pessoa da família nunca me quer ajudar quando eu estou 
atrapalhado. 
65- Esta pessoa da família às vezes chateia-me. 
66- Esta pessoa da família às vezes fica zangada comigo. 
67- Esta pessoa da família tem muito que fazer, não tem tempo 
para me ligar. 
Sentimentos fortemente negativos (agressivos) dirigidos à criança 
70- Esta pessoa da família bate-me bastante. 
71- Esta pessoa da família castiga-me bastante. 
72- Esta pessoa da família faz-me sentir estúpido. 
73- Esta pessoa da família mete-me medo. 
74- Esta pessoa da família é má para mim. 
75- Esta pessoa de família faz-me sentir infeliz. 
76- Esta pessoa da família esta sempre a fazer queixas de mim. 
77- Esta pessoa da família gosta pouco de mim. 
Superprotecção Materna 
80- A mãe preocupa-se que esta pessoa se constipe. 
81- A mãe preocupa-se que esta pessoa possa ficar doente. 
82- A mãe preocupa-se que esta pessoa possa ser atropelada.   
83- A mãe preocupa-se que esta pessoa se magoe. 
84- A mãe preocupa-se que possa acontecer alguma coisa a esta 
pessoa. 
85- A mãe receia que esta pessoa corra muito e se canse. 
86- A mãe receia deixar está pessoa brincar com meninos 
malcriados. 
87- A mãe receia que essa pessoa coma pouco. 
Indulgência excessiva do pai 
90- Esta é a pessoa da família com quem o pai se preocupa mais. 
91- Esta é a pessoa da família a quem o pai dá mais atenção. 
92- Esta é a pessoa da família a quem o pai dá mais mimo. 
93- Esta é a pessoa da família com quem o pai passa mais tempo. 
94- Esta é a pessoa da família de quem o pai gosta mais. 

      Indulgência excessiva da mãe  
95- Esta é a pessoa da família com quem a mãe se preocupa mais. 
96- Esta é a pessoa da família a quem a mãe dá maias atenção 
97- Esta é a pessoa da família a quem a mãe da mais mimo. 
98- Esta é a pessoa da família com quem a mãe passa mais tempo. 
99- Esta é a pessoa da família de quem a mãe gosta mais. 
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2. Aplicação do teste 
         Após o estabelecimento de uma relação adequada entre a 

criança e o examinador, pesquisa-se qual a composição e as 

características do agregado familiar da criança (“Diz-me, quem são 

as pessoas que vivem contigo em casa?”) que já se deve ter 

conhecimento anterior. Depois, convida-se a criança a escolher de 

entre 20 figuras expostas numa mesa lateral, quais as que 

representam a sua família (“Vês todas estas figuras? vamos 

imaginar que algumas delas são as pessoas da tua famílias. Qual 

delas achas que é mais parecida com a tua mãe, com teu pai etc.”). 

           O examinador deve ter presente, quando administra o teste, 

que a criança pode, por razões intelectuais e emocionais, incluir ou 

excluir do seu círculo familiares alguns elementos importantes, 

pelo que, a família que nos apresenta, pode não coincidir com a sua 

família real. Esta diferença, entre a família real e imaginária da  

criança, será considerada na interpretação dos resultados relativos à 

sua vida emocional em casa. Assim, logo desde o início, o 

examinador e a criança devem partir do princípio que esta é agora a 

sua família, e esta ilusão deve ser mantida até ao fim do teste. 

           A criança deve ordenar as figuras do modo que achar 

conveniente, identifica-las escolhe personagens para as representar. 

Neste momento o examinador introduz o “Sr. Ninguém” na 

família: “O nome desta pessoa é Ninguém e também vai participar 

no jogo. Já te digo a seguir para que serve”.      

          Mostram-se as cartas com as mensagens escritas à criança, 

dizendo que se destinam ser enviadas para aquelas pessoas da sua 

família (“Vês, temos aqui um monte de cartinhas com mensagens  
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escritas. Vou ler-te o que dizem e tu colocas cada uma na pessoa 

onde achares que fica melhor. Se a carta não ficar bem para 

ninguém, põe no “Sr. Ninguém”. Se achares que fica bem a todas 

ou várias pessoas, dás-me a mim.”). Os itens são baralhados e lidos 

à sorte, com excepção dos quatro primeiro e dos dois últimos, 

permitindo, assim, não aumentar a ansiedade ou defesa face a 

alguns sentimentos mais chocantes. Os dois últimos itens devem ter 

sentimentos positivos a fim de se evitar que a criança saia do teste 

ansiosa e/ou culpabilizada. 

            Deve-se recordar à criança que também pode enviar cartas à 

figura que a representa a ela própria. As crianças mais velhas 

podem preferir ser elas a ler as mensagens e a colocá-las nas 

respectivas caixas do correio, o que também é possível. 

3. Interpretação dos resultados 

       Após a criança acabar o teste e sair da sala, o examinador 

retira as cartas das caixas e regista na folha de protocolo a pessoa a 

quem se dirigem, bem como todas as informações que achar 

necessárias ou importantes. A avaliação dos resultados baseia-se na 

análise das somas totais e parciais dos itens atribuídos a cada 

pessoa, relativos quer aos “outgoing feeling” e aos “incoming 

feeling” quer aos sentimentos de dependência, de superprotecção 

materna e paterna e de indulgência excessiva do pai e da mãe. 

Assim, o número total de itens atribuído a cada pessoa, indica-nos 

o envolvimento emocional da criança com essa pessoa, que pode 

ser positivo ou negativo se a soma de cada um exceder 2/3 do total. 

O envolvimento é assumido como ambivalente se a soma de itens 

positivo for igual ou inferior ao dobro dos itens negativos e vice-

versa.         
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          Segundo Bene e Anthony (1985) a importância psicológica 

relativa dos vários membros da família é analisada pela distribuição 

de itens atribuídos a cada um. Hipoteticamente, poderá esperar-se 

uma distribuição dos itens mais elevados à mãe, seguindo-se   o 

pai, os irmãos, os outros elementos da família, e finalmente, o Self. 

É igualmente importante analisar se a distribuição se encontra 

deslocada, em termos dos sentimentos maternos ou paternos para 

outra pessoa da família. Do mesmo modo, poderá notar-se se há um 

exagero de respostas – positivas ou negativas – atribuídas a um dos 

pais, que apontem  para uma configuração pré-genital ou Édipo não 

resolvido. A teoria psicanalítica do desenvolvimento psicossocial 

descreve fases na elaboração da relação objectal. Na fase pré-

genital a criança está preocupada principalmente com a sua mãe e a 

sua acção idiossincrática do cuidado dos filhos.   Em contraste a 

fase genital do desenvolvimento traz a criança para uma relação 

triangular, em que inclui ambos os pais e a preocupação com cada 

um, positiva ou negativa, é a mesma.  

   Assim, temos:   

a). Um grau de envolvimento superior com a mãe e inferior com o 

pai na fase pré-genital; elevado para ambos os pais na fase genital. 

b). Índice mais alto de superprotecção e indulgência excessiva 

materna na fase pré-genital do que na genital. 

c). Um grau mais elevado de ambivalência na fase pré-genital do 

que na genital. 

       As respostas egocêntricas, como são denominadas por vários  

referem-se aos itens lançados no próprio Eu, dando-nos um índice  

quanto à auto-estima, auto-depreciação, auto-valorização e tendência 

regressiva (dependência) da criança.  
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       Uma atitude negativa em relação ao Self é frequente em 

crianças com uma forte sensação da sua própria maldade. Têm 

tendência a pertencer ao grupo clinicamente classificado de “rejeitada” 

e são geralmente crianças não desejadas e não planeadas que sofrem de 

alguma forma um abandono. Uma atitude positiva, relativa ao Self, é  

ocasionalmente encontradas nas crianças que são muito privilegiadas e 

a quem se fazem todas as vontades e que são geralmente super-

estimuladas. Essas crianças são denominadas “superprotegidas” pelos 

técnicos e “estragada ” pelos leigos (Bene e Anthony 1957). 

            Outros factores a ter em consideração na interpretação dos 

resultados, prendem-se com a discrepância entre os sentimentos 

provenientes da criança (outgoing) e os recebidos por ela (incoming), 

podendo-se também, apreciar o equilíbrio dinâmico entre os 

sentimentos positivos e os negativos. 

            Um grupo de itens que são avaliados isoladamente são os 

designados por “Dependência” quer na forma A quer na forma B 

(Superprotecção materna e indulgência excessiva do pai ou da mãe).  

           Quanto aos movimentos defensivos, podemos avaliá-los pela 

quantidade e qualidade dos itens colocados no “Sr. Ninguém.” 

Normalmente este recebe as mensagens que exprimem sentimentos 

fortemente negativos. As defesas que melhor se evidenciam neste teste 

são: 

1. A negação que se traduz no maior número de itens 

positivos e negativos no “Sr. Ninguém.” 

2. O deslocamento que, por sua vez, se manifesta na 

dispersão evidente dos itens nas figuras periféricas (avós,  

tios, primos), com um investimento reduzido nas figuras 

centrais (pai, mãe) e em si próprio. 
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3. A idealização, em que a criança atribui um número 

exagerado de itens positivo para alguns membros da 

família, colocando a maioria dos sentimentos negativos no 

“Sr. Ninguém.” 

4. A regressão, em que a criança reclama para si própria os 

itens de dependência, indulgência excessiva e 

superprotecção. 

     A projecção e a formação de reacção também podem ser observadas 

neste teste, segundo Bene e Anthony (1985). 

     O FRT permite também, fazer um diagnóstico clínico da inibição, 

segundo uma escala de 5 pontos que vai desde a forte inibição à forte 

desinibição, passando por inibição moderada, fraca inibição e 

desinibição moderada. O estudo de inibição, através das repostas do 

teste, foi organizado por Bene e Anthony (1985) em duas escalas com 5 

graus, que designam de negativa ou positiva consoante a intensidade de 

afectos agressivos ou amorosos atribuídos às figuras familiares. 

Escala negativa de inibição (de inibição ou desinibição dos 

sentimentos negativos) 

Forte Inibição 

1. Ausência de respostas negativas ou apenas uma levemente 

negativa. 

Inibição Moderada 

2. a) Nenhuma resposta fortemente negativa ou apenas uma 

b) Resposta levemente negativa dirigida a um irmão ou 

figura periférica da sua família 

Fraca Inibição 

3. a) Resposta fortemente negativa dirigida a irmão ou 

elemento periférico da família. 

b) Resposta fortemente negativa dispersa pela família. 
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c) Resposta levemente negativa atribuída ao pai. 

Desinibição Moderada 

4. Resposta fortemente negativa dirigida ao pai. 

 

Forte Desinibição 

5. Resposta fortemente negativa dirigida à mãe. 

Escala positiva de inibição (de inibição ou desinibição dos 

sentimentos positivos) 

Forte Inibição 

1. Ausência de resposta fortemente positivas (erotizadas), ou 

menos de 10 resposta levemente positivas.  

Inibição Moderada 

2. a) Apenas respostas levemente positivas. 

b) Resposta fortemente positiva, distribuída por várias 

pessoas.  

c) Resposta fortemente positiva dirigida ao irmão ou 

figuras periféricas da família. 

d) Respostas fortemente positivas dispersas pela família. 

e) Resposta fortemente positiva dirigida ao bebé. 

Fraca Inibição 

3. Resposta fortemente positiva centralizada na mãe, em de 

crianças com menos de 12 anos  

Desinibição Moderada 

4. Resposta fortemente positiva dirigida a qualquer dos pais, 

em menina com mais de 12 anos. 

Forte desinibição 

5. Resposta fortemente positiva dirigida a qualquer dos pais, 

por rapazes com mais de 12 anos. 
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           O grau de inibição no teste tem em linha de conta a interfêrencia 

de certos factores como a idade, a classe social e o grau de 

neuroticísmo. Deste modo, observa-se que a livre expressão de factos 

diminui com a idade, enquanto a agressividade se exprime mais 

fortemente nos rapazes, do que nas raparigas, nas quais os sentimentos 

de ternura são mais admitidos pela influência cultural; à medida que o 

rapaz cresce os afectos de ternura são mais reprimidos. [7] 

           O grau de neuroticísmo é dado no FRT, pela inibição. Assim, o 

sujeito fica bloqueado na sua expressão afectiva relativa às figuras 

parentais e fraternais (pulsões agressivas e libidinais fortes), dirigindo-

as para si próprio (auto-punição, auto-desvalorização) ou deslocando-as 

para o “Sr. Ninguém” [Malpique (1984), citada por França (2000)]. [17] 

     A. desinibição  revela por sua vez uma expressão aberta  da 

agressividade e do amor, com pouco envolvimento consigo próprio 

[Malpique (1984), citada por França (2000)]. 

1- O grupo dos 7/8 e 9 anos atribuem significativamente mais 

itens negativos do que positivos ao “Sr. Ninguém” nos seus 4 

graus.    

[17] 

B. Lockwood e Frost (1973), citados por Malpique (1984),  

procuraram confirmar a hipótese de Bene e Anthony, segundo a qual 

a “ternura versus dureza”, exprimindo a inibição, aumentava nos 

rapazes com a idade. Numa amostra de 217 rapazes entre ao 7 e os 

12 anos, divididos por 4 grupos etários, concluiram que a hipótese 

era válida: 

2- O grupo de 10 anos pontua significativamente mais itens 

negativos do que positivos no “Sr. Ninguém” (out leve, out 

forte e In leve). 
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3- O grupo de 11 anos aponta significativamente mais itens 

negativos do que positivos no “Sr. Ninguém” (out leve e in 

leve). 

4- O grupo de 12 anos distribui significativamente itens 

positivos do que negativos no “Sr. Ninguém” (In forte e out 

forte). 

 

4. Validade do teste 

     O FRT propõe-se como um auxiliar na expressão de emoções das 

crianças, que manifestam dificuldades em verbalizá-las. A validade do 

“Family Relations Test” foi investigada pelos autores que a elaboraram, 

segundo diversos pontos de vista, o que justifica alguma confiança no 

teste. [7, 17] 

     Bene e Anthony (1985) numa amostra de crianças inteligentes, com 

a média de idade de 11 anos, procuraram comparar os resultados dos 

testes aplicados na Iª consulta, com o material clínico e social,  

posteriormente obtido no primeiro ano de consulta. Outro grupo de 

teste foi analisado comparativamente com questionário feito às mães, 

sobre o modo como viam as relações do filho com outros membros da 

família. Observaram uma correlação positiva entre as informações e as 

respostas dadas nos testes. 

          Num estudo de Van Styke e Leton (1965), citado por Malpique 

(1984), procurou-se investigar a validade do FRT, comparando algumas 

respostas com outros testes “Swanson Children-Parent Relationship 

Rating Scale” e o “Forer Structured Sentence Complation Test” tendo-

se verificado que cinco das correlações intertestes foram significativas. 

Do mesmo modo Kauffman (1973), citado por Malpique (1984),  
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procurou estabelecer uma correlação entre o FRT e o Diferencial 

Semântico de Osgood. Das 31 correlações realizadas, 14 foram 

significativas abaixo de (p<0,05). 

Numa pesquisa descrita por Malpique (1984) efectuada por Frost 

(1969) em 190 crianças com o 6º grau de escolaridade, com 11 anos de 

idade. Verificou-se que era a mãe que recebia o maior número de itens, 

em ambos os sexos. A rivalidade fraterna foi o factor que mais 

sobressaíu na diferença entre itens positivos e negativos atribuídos aos 

irmãos, isto é, os irmãos em ambos sexos recebiam mais itens negativos 

do que positvos. Os pais recebem mais respostas out positivas do que 

out negativas e o “Sr. Ninguém” é em geral, o depósito dos afectos 

negativos (fortemente agressivos). 

          Nos estudos realizados para verificar a validade do FRT, 

concluiu-se ainda, que os irmãos são muito valorizados e recebem um 

grande número de itens. O envolvimento pode ser negativo ou 

ambivalente, sendo quase sempre positivo e com uma protecção 

destacada dos pais,  

quando se refere a um irmão bastante mais jovem ou bebé. O tamanho 

da família não parece afectar o envolvimento com os pais, o que quer 

dizer que os filhos das famílias pequenas não atribuem mais itens aos 

pais do que os filhos das famílias numerosas [(Malpique 1984), citada 

por França (2000)].

          Apesar das críticas apontadas ao FRT e da constante afirmação 

da necessidade de maior número de investigação [(Malpique 1984), 

citada por França (2000)] 

[17] 

[17] este teste tem sido reconhecido, por vários 

autores, como sendo um grande interesse na avaliação do ajustamento 

psicossocial, como auxiliar do diagnóstico ao permitir discriminar 

diferenças significativas nas relações familiares em crianças oriundas 

de diferentes culturas e meios sociais. Além disso, o seu carácter 
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lúdico, conduz a uma boa aceitação e espontaneidade nas repostas por 

parte das crianças, com oportunidade para se defenderem, se a 

mensagem não é ou não pode ser enfrentada, permitindo-lhes terminar 

o teste sem se sentirem culpabilizadas pelos sentimentos que atribuiram 

às figuras da família. Estes aspectos constituiram os motivos principais 

que nos levaram a optar por este instrumento. Nesta opção tivemos 

também em consideração a capacidade de pesquisar os sentimentos da 

criança, mais íntimos e difíceis de se expressarem, nomeadamente em 

relação a um elemento em especial da sua família: seu irmão/ã 

deficiente. 

3.2. Procedimentos  
 
          O procedimento metodológico foi efectuado de seguinte forma: 

após selecção dos testes foram elaboradas cartas para a APPDA-Norte e 

a Igreja dos Capuchinhos – Amial Porto (Anexo 1), de forma a se 

obterem as respectivas autorizações para a realização do estudo. Tais 

instituições elaboraram, posteriormente cartas para os familiares dos 

jovens de forma a solicitar colaboração dos mesmos. Os inquéritos 

foram preenchidos ou na APPDA - Norte ou nas respectivas 

residências. 

     Para o grupo de controlo utilizou-se a mesma metodologia 

psicométrica tendo a avaliação decorrido na Igreja dos capuchinhos. 
  

3.3.   Procedimentos Estatísticos 

   Foi realizada uma análise descritiva de todas as variáveis em 

função do grupo (grupo de estudo e controlo). As variáveis contínuas 

foram avalidas usando a média e o desvio padrão. Para as variáveis 

categóricas apresentaram-se as frequências absolutas e as percentagens 
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respectivas. Em algumas situações optou-se por apresentar os 

resultados em forma de gráficos de barras. 

   Para a comparação de médias de variáveis contínuas entre os 

dois grupos utilizou-se o teste t-student, pois nenhuma variável 

apresentou uma distribuição muito assimétrica. A associação entre 

variáveis categóricas e o grupo foi estudado usando o teste de Qui-

quadrado. Neste último caso, se existiam células nas tabelas de 

contingência com valores muito baixos (< 5) optou-se por usar o teste 

exacto de Fisher, pois é conhecida o fraco desempenho do teste do Qui-

quadrado nestas situações.   

   Foi definido um nível de significância de 0,05 para todos os 

testes. A análise estatística foi efectuada no software SPSS® para 

Windows v.15 e o Microsoft Excel®

 

 foi também utilizado para a 

construção de alguns gráficos. 
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Capítulo. IV 
 

Resultados 

 

DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

 

            Da amostra inicial de 60 crianças e jovens incluídos e no estudo, 

foram excluídos 10, por terem idades inferiores a 9 anos. De facto este grupo 

requer instrumentos de avalição diferente e por ser uma amostra pequena (6 

no GE e 4 no GC) a análise de tais dados seria inconclusiva. 

             A amostra foi constituída por 24 crianças e jovens  do GE e 26 do GC 

            De uma forma geral não se verificaram diferenças significativas nas 

características sociais, académicas e familiares entre o grupo de estudo e o 

grupo de controlo 71% das crianças no GE e 62% no GC, têm 

maioritariamente idades entre os 11 e os 14 anos. Em ambos os grupos a 

percentagem de crianças do sexo masculino é igual à do sexo feminino (50%). 

Existe um predomínio da raça caucasiana, havendo apenas uma criança afro-

americana no GE. 

             O grau de escolaridade encontrado foi na sua maioritaria segundo e 

terceiro ciclo totalizando 63% no GE, 65% no GC. Seguido por primeiro ciclo 

caso de grupo de estudo e ensino secundário no caso de grupo de controlo. 

             As reprovações são representadas por 33% no GE e 19% no GC 

(tabela 1 e 2).  
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Tabela 1 ) – Comparação de características demográficas e académicas entre o grupo 
de irmãos de crianças com autismo (grupo de estudo, 24 crianças) e o grupo de 
controlo (26 crianças). 
  

N 
Grupo de 

Estudo 
 (%) 

  
N 

Grupo de 
Controlo 

(%) 

 Valor p 

Idade        
10  a 14 anos 17 (71)  16 (62)  0,559 
15  a 18 anos 7 (29)  10 (39)   

Sexo        
Masculino 12 (50)  13 (50)  1,000 
Feminino 12 (50)  13 (50)   

Raça        
Caucasiana 23 (96)   (100)  0,480 
Afro-americana 1 (4)   (0)   

Ano Frequenta        
Primeiro ciclo (4º a 7º ano) 11 (46)  13 (50)  0,785 
Segundo e terceiro ciclo (7º a 11º ano) 13 (54)  13 (50)   

Reprovou        
Sim  8 (33)  8 (31)  1,000 
Não 16 (67)  18 (69)   

 

Tabela 2) – Frequência por idades 
 Grupo de 

Estudo 
 Grupo de 
Controlo 

 N N 
10 anos 1 2 
11 anos 5 2 
12 anos 3 4 
13 anos 2 5 
14 anos 6 3 
15 anos 2 4 
16 anos 2 3 
17 anos 1 2 
18 anos 2 1 
 

 
                Verificamos que em 90% dos casos no GE e em 85% no GC, os pais 

eram casados. Dos restantes a maioria eram divorsiados. Em 88% no GE e em 

62% no GC, as crianças viviam com ambos os pais, 8% no GE e 31% GC 

viviam com os pais ou outros membros da família e por ultimo 4% no GE e 

8% no GC viviam só com mãe. 

           A fratria era constituída, na mairia dos casos por 2 irmãos (71% para o 

GE e 54% para o GC) e a maioria das restantes família incluída 3 irmãos. 
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            Relativamente à a posição na fratria, 71% de crianças de com autismo 

ocupavam o segundo lugar. Esta váriavel não foi aplicada ao GC.  

            A maioria dos pais tinham a escolaridade minima obrigatoria, 54% e 

58% para o GE e GC respectivamente; 29% no GE e 35% no GC tinham o 

Ensino superior. Sendo que as mães também na sua maioria, 67% no GE e 

50% no GC, apresentavam escolaridade minima obrigatória e 4% no GC e 

12% no GE das mães tinham o 10º a 12º ano de escolaridade ou o Ensino 

Superior. (Tabela 3).  
Tabela 3 – Comparação de características do meio familiares e situação dos pais entre o 
grupos de crianças com autismo (grupo de estudo, 24 crianças) e do grupo de controlo (26 
crianças) 
 Grupo de Estudo 

(n=24) 
 Grupo de Controlo 

(n=26) 
 Valor p 

 N (%)  N (%)   

Estado civil dos pais        
Casado 22 (92)  23 (89)  1,000 
Divorciado 2 (8)  3 (11,5)   

 Agregado Familiar        
Pais+filhos 21 (88)  17 (62)  0,177 
Pais+filhos+outros 2 (8)  7 (31)   
Mãe+filho 1 (4)  2 (8)   

Fratria        
2 17 (71)  18 (69)   
3 6 (25)  8 (31)   
4 1 (4)  0 (0)   

Posição na Fratria do irmão com 
autismo* 

       

Sem irmão 0 (0)  - -  - 
1º 3 (13)  - -   
2º 17 (71)  - -   
3º 3 (13)  - -   
4º 1 (4)  - -   

Escolaridade pai         
Escolaridade mínima obrigatória 
(menos que 9º ano) 

13 (54)  17 (65)  0,612 

10º ano a 12º ano de Escolaridade 7 (29)  7 (27)   
Ensino Superior 4 (17)  2 (8)   

Escolaridade mãe         
Escolaridade mínima obrigatória 
(menos que 9º ano) 

16 (67)  14 (54)  0,521 

10º ano a 12º ano de Escolaridade 7 (29)  9 (35)   
Ensino Superior 1 (4)  3 (12)   

* O grupo de controlo não tem criança autista 
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AVALIAÇÃO DA SINTOMATOLOGIA EMOCIONAL E 

COMPORTAMENTAL  

           Para avaliar a ocorrência de sintomatologia emocional e 

comportamental utilizámos a escala de Achenbach (1991) “CBCL e YSR”. [38]   

            A CBCL dá-nos a opinião dos pais acerca da criança e a YSR traduz a 

auto-avaliação da própria criança. Na comparação dos resultados entre os 

grupos, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas, em 

ambas as escalas, no factor de “Problemas Sociais”. Constituindo essa 

observação um facto curioso, pela coincidência entre a opinião do pai e a 

opinião da própria criança, ao obterem resultados semelhantes quer tanto no 

GE como no GC. 

            Nos itens da escala CBCL que avaliam “outros problemas” e 

“comportamento agressivo” verificamos diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos segundo a opinião dos pais. (Tabela 3) 

Perguntas correspondentes a factor social. (CBCL) 

(1) Age de uma maneira demasiado infantil para a sua idade? 

(11) Agarra-se aos adultos ou muito dependente? 

(25) Não se da bem com as outras crianças? 

(38) Fazem pouco dele(a) frequentemente? 

(48) As outras crianças/jovens não gostam dele(a)? 

(62) Tem fraca coordenação, é desajeitado(a) ou desastrado(a)? 

(64) Prefere brincar com crianças/jovens mais novos? 

(111) Isola-se, não se mistura nem estabelece relações com os outros?     

Perguntas correspondentes a outros problemas

(29) Tenho medo de determinados animais, situações ou lugares, sem incluir a 

escola (descreva)? 

. (CBCL) 

(5) Comporta-se como se fosse do sexo oposto? 

(22) É desobediente em casa?  

(24) Não come bem? 
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(30) Tem medo de ir para escola? 

(36) Magoa-se muito, tem tendência para acidente? 

(44) Roí as unhas? 

(46) Tem movimentos nervosos ou tiques (descreva)? 

(47) Tem pesadelos? 

 (53) Come demais?  

(55) Tem peso a mais? 

(56h) Outros problemas (descreva)? 

(58) Tira coisas do nariz, arranca coisas da pele ou de outras partes do corpo?  

(76) Dorme menos que a maior parte das crianças? 

(77) Dorme mais do que a maior parte das crianças, durante o dia e para ou 

durante a noite (descreva)?   

(79) Tem problemas de linguagem ou dificuldades de articulação das palavras 

(descreva)?  

(96) Pensa demasiado em sexo? 

(99) Preocupa-se demasiado com a limpeza e o asseio? 

(100) Tem dificuldade em dormir (descreva)? 

(110) Gostaria de ser do sexo oposto? 

Perguntas correspondentes a comportamento agressivo

(57) Agride fisicamente outras pessoas? 

. (CBCL) 

(3) Discuti muito? 

(7) É fanfarrão ou gabarola? 

(16) Manifesta crueldade, ameaça ou maldade para com os outros?  

(19) Exige muita atenção?  

(20) Destrói as suas próprias coisas?  

(21) Destrói coisas da família?  

(23) É desobediente na escola? 

(27) Tem ciúme com facilidade, é invejoso(a)? 

(37) Mete-se em muitas lutas/brigas? 
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(68) Grita muito? 

(74) Gosta de se “exibir ou de fazer palhaçadas”? 

(86) É teimoso(a), mal- humorado(a) ou irritável?  

(87) Tem mudanças repentinas de disposição ou sentimentos 

(93) Fala demasiado(a)? 

(94) Arrelia muito os outros? 

(95) Tem birras, comportamento exaltado?  

(97) Ameaça as pessoas? 

(104) É invulgarmente barulhento?   
 
Tabela 4 – Comparação dos valores médios das dimensões do instrumento Achenbach 
(1991) Child Behavior Checklist (CBCL) entre o grupo de estudo (n=24) e grupo de 
controlos (n=26) 

 Grupo de Estudo  Grupo de Controlo   
 Média (DP)  Média (DP)  Valor p* 
Dimensões do CBCL 
 

       

Comportamento Agressivo 
 

7,7 (4,0)  5,1 (3,7)  0,018 

Outros problemas 
 

5,3 (2,2)  2,7 (1,8)  <0,001 

Atenção 
 

2,3 (2,2)  2,2 (1,7)  0,853 

Comportamento delinquente 
 

2,7 (1,8)  2,3 (1,8)  0,532 

Problemas sociais 
 

3,5 (2,6)  1,0 (1,2)  <0,001 

Problemas de pensamento 
 

0,9 (0,9)  0,7 (0,8)  0,546 

Isolamento 
 

2,1 (1,6)  2,1 (1,5)  0,940 

Queixas Somáticas 
 

1,0 (1,5)  0,9 (0,9)  0,830 

Ansiedade/Depressão 
 

2,8 (2,6)  3,0 (2,4)  0,811 

*O valor p corresponde à aplicação do teste t-student 
 
            Com a escala YSR, verificaram-se diferenças estatisticamente 

signifícativas entre os grupos, nas dimensões relativas a “Problemas Sociais”,  

“Problemas de Pensamento” e “Ansiedade/Depressão

           Facto que demonstra uma clara internalização e externalização dos 

problemas nas crianças do GE, em relação as crianças do GC. Situação que se 

”, observando-se   

consistentemente valores mais elevados no GE de que o GC (tabela 4) 
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explica pela consistência da preocupação dos pais para com a criança com a 

perturbação autista e que se verifica nos irmãos que pouco conhecem do 

autismo e das suas manifestações clínicas.  

Perguntas correspondentes a factor social. (YSR) 

(1) Comporto-me de maneira demasiado infantil para minha idade? 

(11) Sou demasiado dependente do(s) adulto(s)?   

(25) Não me dou bem com os outros jovens? 

(38) Fazem troças de mim com frequência? 

(48) Outros rapazes ou raparigas não gostam de mim? 

(55) Tenho peso a mais? 

(64) Prefiro estar com rapazes ou raparigas mais novos do que com os da 

minha idade? 

Perguntas correspondentes a problemas de pensamento. (YSR) 

(9) Não consigo afastar certas ideias do pensamento (descreva)? 

(40) Ouço sons ou vozes que mais ninguém parece ser capaz de ouvir 

(descreva)? 

(66) Repito varias vezes as mesmas acções; compulsões (descreva)? 

(70) Vejo coisas que mais ninguém parece ser capaz de ver (descreve)? 

(80) Luto pelos meus direitos? 

(84) Faço coisas que outras pessoas acham estranhas? 

(85) Tenho pensamentos ou ideias que certas pessoas acham estranhas 

(descreva)? 

Perguntas correspondentes a Ansiedade/Depressão

(34) Sinto que os outros tentam apanhar me em falta? 

. (YSR) 

(12) Sinto me só? 

(14) Grito muito? 

(31) Tenho medo de pensar de fazer alguma coisa má? 

(32) Sinto que devo ser perfeito? 

(33) Sinto que ninguém gosta de mim? 
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(35) Sinto me sem valor, inferior ou desprezível? 

(45) Sinto me nervoso, muito excitado ou tenso? 

(50) Sou demasiado medroso ou nervoso? 

(52) Sinto me excessivamente culpado? 

(71) Estou pouco a vontade ou fico facilmente embaraçado? 

(89) Sou desconfiado? 

(91) Penso em matar-me? 

(103) Estou infeliz, triste ou deprimido? 

(112) Preocupo-me muito? 
Tabela 5 – Comparação dos valores médios das dimensões do instrumento Achenbach 
(1991) Youth Self Youth Self Report (YSR) entre o grupo de estudo (n=24) e grupo de 
controlo (n=26) 

 Grupo de Estudo  Grupo de Controlo   
 Média (DP)  Média (DP)  Valor p* 
Dimensões do YSR        

Comportamento Agressivo 6,3 (3,0)  6,8 (3,3)  0,551 

Outros problemas  5,3 (3,1)  4,2 (2,4)  0,136 

Atenção 2,8 (1,5)  2,1 (1,5)  0,110 

Comportamento delinquente 
 

1,9 (1,5)  1,3 (0,8)  0,074 

Problemas sociais 5,1 (2,3)  2,7 (1,8)  <0,001 

Problemas de pensamento 
 

1,3 (1,4)  0,4 (0,9)  0,004 

Isolamento 3,0 (2,0)  2,2 (1,4)  0,101 

Queixas Somáticas 1,6 (1,9)  1,2  (1,5)  0,397 

Ansiedade/Depressão 7,1 (2,6)  5,3 (3,0)  0,026 

*O valor p corresponde à aplicação do teste t-student 
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AVALIAÇÃO DAS RELAÇÕES FAMILIARES 

 
 
            Para compreender as características dos sentimentos que se relacionam 

com a família dos irmãos de crianças com e sem autismo recorremos ao 

instrumento FRT. 

          Quanto ao  envolvimento emocional, verificamos que os irmãos de 

doentes com autismo atribuiram mais itens ao irmão (24) e a seguir por ordem 

decrescente, à mãe (22), ao Sr. Ninguém (19), ao pai (14), ao próprio (12) e 

finalmente os outros (1). No GC o Sr. Ninguém é a figura onde colocaram o 

maior número de itens (23), seguido do irmão (21), da mãe (19), do pai (16), 

do próprio (13) e outro (3) (gráfico 1). Como vimos anteriormente a nossa 

população é composta por adolescentes, facto que justifica que o 

envolvimento tenha sido mais para o irmão, mesmo que saibam dos 

problemas que enfrentam.    
   Gráfico 1 - Ordem de envolvimento 

 
              No caso de envolvimento positivo as crianças do GE atribuíam mais 

itens à mãe (16) e,a seguir, por ordem decrescente, ao irmão (10,5), ao pai 

(8,5), ao próprio (4,6), ao Sr. Ninguém (2,9) e por fim aos outros (0,3). No 

GC, a ordem foi a mesma com 14 itens para a mãe, 10 para irmão, 8,1 para o 

pai, 4,2 para o próprio. No GC o Sr. Ninguém e outros apresentaram valores 

4,6 e 0,7 respectivamente, mais elevados do que no GE (gráfico 2). 
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               Facto que se pode explicar pela amostra ter sido maioritariamente 

constituída por adolescentes, que compreendem a situação do irmão, 

interpretando que necessita de mais cuidados dos seus pais.  
Gráfico 2 - Tipo de envolvimento (positivo)  

 
             Em relação ao envolvimento negativo a atribuição caracterizou-se no 

GE, por um valor mais elevado para os outros com (14,5), seguido pela mãe e 

pai (ambos com 4,2), o irmão (4,1) e ultimo o próprio (2) e No GC atribuição 

foi também na sua maioria para os outros (16,5), seguida, por ordem 

descrescente, pelo pai (6), pelo irmão (2,9), pela mãe (2,6), pelo próprio (0,5) 

e por ultimo o Sr. Ninguém (com dois grupos 02) (gráfico 3). Verifica-se 

neste caso, o deslocamento no envolvimento, tratando de evitar a 

culpabilidade dos familiares mais directos  
 Gráfico 3 - Tipo de envolvimento (negativo) 

 
 



Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
 

Onofre AD                                                              VIII Curso de Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental 2005-2007 82 

Discrepância entre os sentimentos atribuídos acriança em relação a 
outros (out) e percebidos de outros em relação a si (In). 
 
 
             Em relação a mãe verifica-se diferenças estatisticamente 

significativas nos sentimentos levemente negativos dirigidos a criança o GE 

2,3 e GC 1,3 (p=0,004) [gráfico 4] 

Perguntas correspondentes a sentimentos levemente negativos dirigidos á 
criança. 
(60) Esta pessoa da família as vezes é trombuda (faz cara de zangada) para 

mim. 

(61) Esta pessoa da família gosta de me arreliar. 

(62) Esta pessoa da família as vezes faz queixas de mim. 

(63) Esta pessoa da família não quer brincar comigo quando eu lhe peço. 

(64) Esta pessoa da família nunca me quer ajudar quando eu estou 

atrapalhado. 

(65) Esta pessoa da família as vezes chateia-me.  

(66) Esta pessoa da família as vezes fica zangada comigo. 

(67) Esta pessoa da família tem muito que fazer, não tem tempo para me liga. 
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Gráfico 4 - Sentimentos atribuídos (out) e percebidos (In) Mãe 

 
         Relativamente ao pai, não foram verificadas diferenças estatisticamente 

significativas quer no grupo de estudo quer para o grupo de controlo, no que 

diz respeito as discrepâncias dos sentimentos atribuídos e percebidos pela 

criança/adolescente. (gráfico 5) 
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Gráfico 5 - Sentimentos atribuídos (out) e percebidos (In) pai. 

 
     

             No caso do irmão as foram observadas diferenças estatisticamente 

significativas (p=0,047) nos sentimentos levemente positivos provenientes da 

criança em relação ao irmão autista o que significa que no do GE, a criança 

atribui mais ao seu irmão do que no GC com 3,4 e 2,4 respectivamente. 

[gráfico 6]   

Perguntas correspondentes a sentimentos levemente positivos provenientes da 

criança. 

(00) Esta pessoa da família é muito boa (amável). 

(01) Esta pessoa da família é muito alegre. 

(02) Esta pessoa da família ajuda sempre os outros. 

(03) Esta pessoa da família é a que tem modos mais simpáticos. 

(04) Esta pessoa da família nunca me censura (acusa) na frente dos outros. 

(05) Esta pessoa da família é muito engraçada (tem muita piada). 
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(06) Esta pessoa da família merece uma boa prenda. 

(07) Esta pessoa da família é boa desportista (boa jogadora). 

(09) É bom brincar com esta pessoa. 

(09) Esta pessoa da família tem um bom coração (é bondosa). 
 

Gráfico 6 - Sentimentos atribuídos (out) e percebidos (In) do irmão 

 
               Quanto ao próprio, foram encntradas diferenças significativas  (p=0,008)  

na categoria da superprotecção materna. As crianças do GE (4,2) consideraram ser 

menos protegidas do que as GC (2,5) [gráfico 7] 

Perguntas correspondente a superprotecção materna. 
(80) A mãe preocupa-se que esta pessoa se constipe. 

(81) A mãe preocupa-se que esta pessoa possa ficar doente. 

(82) A mãe preocupa-se que esta pessoa possa ser atropelada. 

(83) A mãe preocupa-se que esta pessoa se magoe. 

(84) A mãe preocupa-se que possa acontecer alguma coisa a esta pessoa. 

(85) A mãe receia que esta pessoa corra muito e se canse.  
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(86) A mãe receia deixar a essa pessoa brincar com meninos malcriados. 

(87) A mãe receia que essa pessoa coma pouco 

 
Gráfico 7 - Sentimentos atribuídos (out) e percebidos (In) do próprio 

 
 
          Em relação aos outros, não foram verificadas diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupo no que diz respeito aos  

sentimentos atribuídos e percebidos. (gráfico 8) 
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Gráfico 8 - Sentimentos atribuídos (out) e percebidos (In) dos outros 

 
                     O Sr. Ninguém foi, nos dois grupos, a figura que mais recebeu os 

sentimentos fortemente negativos dirigidos à criança, não se tendo encontrado 

diferença estatisticamente significativas entre os grupos (GE obteve 11,9 e o GC 

12,2). 

                Observamos diferenças estatisticamente significativas nos sentimentos 

levemente negativos dirigidos a criança para o GE com 1,1 e no caso do GC com 

2,2 (p=0,030) e os sentimentos fortemente negativos provenientes da criança do 

GE com 1,6 % e o GC com 2,5 (p=0,025) [gráfico 9] 

Perguntas correspondentes a sentimentos levemente negativos dirigidos á 
criança. 
(60) Esta pessoa da família as vezes é trombuda (faz cara de zangada) para 

mim. 

(61) Esta pessoa da família gosta de me arreliar. 

(62) Esta pessoa da família as vezes faz queixas de mim. 

(63) Esta pessoa da família não quer brincar comigo quando eu lhe peço. 
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(64) Esta pessoa da família nunca me quer ajudar quando eu estou 

atrapalhado. 

(65) Esta pessoa da família as vezes chateia-me.  

(66) Esta pessoa da família as vezes fica zangada comigo. 

(67) Esta pessoa da família tem muito que fazer, não tem tempo para me ligar. 

Perguntas correspondentes a sentimentos fortemente negativos provenientes 

da criança 

(30) As vezes eu tinha desejo de matar esta pessoa da família. 

(31) Por vezes eu tinha desejos que esta pessoa da família se fosse embora. 

(32) Por vezes eu odeio (detesto) esta pessoa da família. 

(33) Por vezes apetece-me bater nesta pessoa da família.  

(34) Por vezes penso que me sentiria mais feliz se esta pessoa não estivesse na 

nossa família. 

(35) Por vezes fico farto desta pessoa da família. 

(36) As vezes eu gosto de fazer coisas para chatear esta pessoa da família. 

(37) Esta pessoa da família consegue-me pôr muito zangada 
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Gráfico 9 – Sentimentos atribuídos (out) e percebidos (In) Sr. Ninguém 

 
            Em relação à indulgência da mãe, verificamos não existirem 

diferenças com significância estatística. Quer no GE (2,7), quer no DC (2,3), 

o irmão foi quem obteve maior cotação neste item, considerando a criança 

que a mãe gosta ou compreende mais o irmão autista. (gráfico 10)  
Gráfico 10 - Indulgência da mãe 

 
 
             Quando avaliamos a indulgência do pai, verificamos  que existem 

diferenças estatisticamente significativas no toca à mãe, com valores 

respectivos no GE de 0,5 e GC de 1,4. Por ordem decrescente no GE e 
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diferenças  estatisticamente significativas em relação ao GC, foi referido o 

irmão com 1,8, depois próprio com 1,6 e por fim os outros e o Sr. Ninguém 

com 0,02. Registaram-se casos nos dois grupos em que também referiram o 

pai. (grafico 11)  

Perguntas correspondentes a indulgência excessiva do pai. 

(90) Esta é a pessoa da família com quem o pai se preocupa mais. 

(91) Esta é a pessoa da família a quem o pai dá mais atenção. 

(92) Esta é a pessoa da família a quem o pai dá mais mimo. 

(93) Esta é a pessoa da família com quem o pai passa mais tempo. 

(94) Esta é a pessoa da família de quem o pai gosta mais 
 Gráfico 11 - Indulgência do pai 

 
             Quando avaliamos para quem eramdirecciondos os sentimentos 

fortemente positivos, verificamos que estes eram maioritariamente dirigidos 

para a mãe, em ambos os grupos, apresentando o GE valores ligeiramente 

superiores ao GC (Tabela 6) 

Perguntas correspondentes a sentimentos fortemente positivos (proveniente e 

dirigidos da criança). 

Provenientes 

(10) Eu gosto de fazer festas a esta pessoa. 

(11) Eu gosto que esta pessoa da família me beije (dê beijos). 

(12) Às vezes eu gostaria de dormir na mesma cama com esta pessoa. 
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(13) Eu gostaria de ter sempre esta pessoa junto de mim. 

(14) Eu desejo que esta pessoa cuide (trate) mais de mim do que dos outros. 

(15) Quando for grande gostaria de casar com uma pessoa parecida com esta 

de família. 

(16) Eu gosto que esta pessoa me faça cócegas, 

(17) Eu gosto de abraçar esta pessoa da família. 

 Dirigidos 

(50) Esta pessoa da família gosta de me beijar. 

(51) Esta pessoa da família gosta me abraçar. 

(52) Esta pessoa da família gosta me fazer festas. 

(53) Esta pessoa da família gosta de me ajudar a lavar (tomar banho) 

(54) Esta pessoa da família gosta de me fazer cócegas.  

(55) Esta pessoa da família gosta de estar comigo na cama (dormir comigo). 

(56) Esta pessoa da família quer estar sempre ao pé de mim.  

(57) Esta pessoa da família trata (cuida) mais de mim que dos outros 

 
Tabela 6 – Direcção e intensidade dos sentimentos fortemente positivos 

 Grupo de Estudo  Grupo de Controlo   
 Média (DP)  Média (DP)  Valor p* 
        
Fortemente positiva da mãe 
 

6,8 (3,6)  6,5 (4,3)  0,852 

Fortemente positiva do pai 
 

4,0 (4,0)  3,3 (3,3)  0,481 

Fortemente positiva dos irmãos 
 

5,5 (3,1)  5,3 (3,0)  0,826 

Fortemente positiva do próprio 
 

1,4 (3,0)  0,5 (1,5)  0,206 

Fortemente positiva dos outros  
 

0,2 (0,5)  0,5 (1,2)  0,192 

Fortemente positiva de  ninguém 
 

1,8 (2,1)  1,9 (1,7)  0,925 

*O valor p corresponde à aplicação do teste t-student 
 

             No que diz respeito aos sentimentos levemente positivos, estes são 

depositados sobretudo na mãe e no irmão, no GE, e no GC também foi a mãe 

a figura onde foram mais vezes depositados, seguido pelo pai (tabela 7).  
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Perguntas correspondentes a sentimentos levemente positivos

 

 (proveniente e 

dirigidos da criança).  

Provenientes  

(00) Esta pessoa da família é muito boa (amável). 

(01) Esta pessoa da família é muito alegre. 

(02) Esta pessoa da família ajuda sempre os outros. 

(03) Esta pessoa da família é a que tem modos mais simpáticos. 

(04) Esta pessoa da família nunca me censura (acusa) na frente dos outros. 

(05) Esta pessoa da família é muito engraçada (tem muita piada). 

(06) Esta pessoa da família merece uma boa prenda. 

(07) Esta pessoa da família é boa desportista (boa jogadora). 

(09) É bom brincar com esta pessoa. 

(09) Esta pessoa da família tem um bom coração (é bondosa). 

Dirigidos 

(40) Esta pessoa da família é simpática para comigo. 

(41) Esta pessoa da família é muito boa para mim. 

(42) Esta pessoa da família gosta muito de mim. 

(43) Esta pessoa da família liga me muito (dá-me muita atenção) 

(44) Esta pessoa da família goste de me ajudar.  

(45) Esta pessoa da família gosta de brincar comigo. 

(46) Esta pessoa da família compreende-me bem (sabe os meus gostos). 

(47) Esta pessoa da família ouve o que eu tenho para dizer. 
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Tabela 7 - Direcção e intensidade dos sentimentos levemente positivos 
 Grupo de Estudo  Grupo de Controlo   

 Média (DP)  Média (DP)  Valor p* 
        
Levemente positiva da mãe 
 

9,2 (3,8)  7,8 (3,6)  0,186 

Levemente positiva do pai 
 

4,9 (4,6)  5,2 (4,3)  0,801 

Levemente positiva dos irmãos 
 

5,7 (3,3)  4,7 (3,1)  0,268 

Levemente positiva do próprio 
 

4,0 (4,0)  4,0 (3,0)  0,936 

Levemente positiva dos outros  
 

0,1 (0,3)  1,0 (2,4)  0,054 

Levemente positiva de ninguém 
 

2,0 (2,2)  3,3 (2,6)  0,077 

*O valor p corresponde à aplicação do teste t-student 
 

                     No caso dos sentimentos fortemente negativos, as crianças 

direccionaram mais esse tipo de emoções para a figura do Sr. Ninguém, 

facto observado nos dois grupos,  com valores ligeiramente superiores no GC 

em relação ao GE (tabela 8)  

Perguntas correspondentes a sentimentos fortemente negativos (proveniente e 

dirigidos da criança).  

Provenientes  

(30) Ás vezes eu tinha desejo de matar esta pessoa da família. 

(31) Por vezes eu tinha desejos que esta pessoa da família se fosse embora. 

(32) Por vezes eu odeio (detesto) esta pessoa da família. 

(33) Por vezes apetece-me bater nesta pessoa da família.  

(34) Por vezes penso que me sentiria mais feliz se esta pessoa não estivesse na 

nossa família. 

(35) Por vezes fico farto desta pessoa da família. 

(36) Ás vezes esta pessoa da família zes eu gosto de fazer coisas para chatear 

esta pessoa da família. 

(37) Esta pessoa da família consegue-me pôr muito zangada 

Dirigidos 

(70) Esta pessoa da família bate-me bastante. 
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(71) Esta pessoa da família castiga-me bastante. 

(72) Esta pessoa da família faz-me sentir estúpido.  

(73) Esta pessoa da família mete-me medo. 

(74) Esta pessoa da família é má para mim. 

(75) Esta pessoa da família faz-me sentir infeliz. 

(76) Esta pessoa da família esta sempre a fazer queixas de mim. 

(77) Esta pessoa da família gosta pouco de mim. 
Tabela 8 - Direcção e intensidade dos sentimentos fortemente negativos 

 Grupo de Estudo  Grupo de Controlo   
 Média (DP)  Média (DP)  Valor p* 
        
Fortemente negativo da mãe 
 

0,5 (0,7)  0,6 (1,4)  0,909 

Fortemente negativo do pai 
 

0,4 (0,9)  0,5 (0,9)  0,856 

Fortemente negativo dos irmãos 
 

1,0 (1,4)  0,7 (1,7)  0,388 

Fortemente negativo do próprio 
 

0,1 (0,4)  0,1 (0,4)  0,955 

Fortemente negativo dos outros  
 

0,1 (0,3)  0,0 (0,2)  0,514 

Fortemente negativo de ninguém 
 

12,2 (3,4)  12,4 (3,0)  0,814 

*O valor p corresponde à aplicação do teste t-student 
 

            Por sua vez os sentimentos levemente negativos foram mais vezes 

depositados, em ambos os grupos na figura do pai. Observaram-se neste caso, 

diferenças estatisticamente significativas relativamente ao Sr. Ninguém, 

apresentendo o GC valores superiores ao GE (tabela 9)  

Perguntas correspondentes a sentimentos levemente negativos (proveniente e 

dirigidos da criança).  

Provenientes   

(20) Esta pessoa da família por vezes muito rabugenta (provoca bulhas). 

(21) Esta pessoa da família as vezes chateia-me (aborrece-me). 

(22) Esta pessoa da família as vezes é desmancha-prazeres. 

(23) Esta pessoa da família tem por vezes mau génio.  

(24) Esta pessoa da família está por vezes mal disposta (resmungona) 

(25) Esta pessoa da família está sempre a queixar-se.  
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(26) Esta pessoa da família está as vezes aborrecida sem saber porquê. 

(27) Esta pessoa da família resmunga demais (nunca está satisfeita).  

 (28) Esta pessoa da família tem às vezes pouca paciência.  

(29) Esta pessoa da família fica por vezes muito zangada. 

Dirigidos 

(60) Esta pessoa família as vezes é trombuda (faz cara de zangada) para mim. 

(61) Esta pessoa da família gosta de me arreliar. 

(62) Esta pessoa da família as vezes faz queixas de mim. 

(63) Esta pessoa da família não quer brincar comigo quando eu lhe peço. 

(64) Esta pessoa da família nunca me quer ajudar quando eu estou 

atrapalhado. 

(65) Esta pessoa da família as vezes chateia-me.  

(66) Esta pessoa da família as vezes fica zangada comigo. 

(67) Esta pessoa da família tem muito que fazer, não tem tempo para me ligar. 
 

Tabela 9 - Direcção e intensidade dos sentimentos levemente negativos 
 Grupo de Estudo  Grupo de Controlo   

 Média (DP)  Média (DP)  Valor p* 
        
Levemente negativo da mãe 
 

3,9 (2,2)  2,7 (2,7)  0,088 

Levemente negativo do pai 
 

4,0 (2,8)  5,5 (3,1)  0,082 

Levemente negativo dos irmãos 
 

3,3 (3,3)  3,3 (2,8)  0,982 

Levemente negativo do próprio 
 

2,0 (1,6)  1,2 (1,6)  0,071 

Levemente negativo dos outros  
 

0,4 (1,1)  0,4 (1,2)  0,885 

Levemente negativo de ninguém 
 

2,7 (2,4)  4,7 (2,8)  0,013 

*O valor p corresponde à aplicação do teste t-student 
 
 
Direcção dos afectos quanto a sexo 
 
     Quando comparámos em separado as raparigas e os rapazes na sua 

totalidade, curiosamente não encontramos em nenhuma daquelas variáveis e 
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para nenhuma figura, diferenças estatisticamente significativas entre os dois 

grupos de nosso estudo. (gráfico 12 e 13) 
 
Gráfico 12- direcção dos afectos no sexo masculino 

  
 
Gráfico 13- direcção dos afectos no sexo feminino 
 

 
 

4 

2 

4 

6 

12 

 8 

8 

In (-) Out (-)  

Out (+) In (+) 
Mãe Pai Irmão Próprio Outros Ninguém Mãe Pai Irmão Próprio Outros Ninguém 

Grupo de estudo 

Grupo de controlo 

4 

2 

4 

6 

12 

 8 

8 

In (-) Out (-)  

Out (+) In (+) 
Mãe Pai Irmão Próprio Outros Ninguém Mãe Pai Irmão Próprio Outros Ninguém 

Grupo de estudo 

Grupo de controlo 



Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
 

Onofre AD                                                              VIII Curso de Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental 2005-2007 97 

 
Capítulo V 
 
Discussão 

O estudo foi desenhado com objectivo de analisar o impacto da 

presença de uma criança com autismo na fratria avaliando o ajustamento 

psicossocial do irmão no que diz respeito às interrelações e quais eventuais 

problemas do comportamento ou dificuldade psicológicas causadas neste. 

Os resultados estatísticos desta investigação são encorajadores, em 

termos de nos orientarem para estudos posteriores. 

Na avaliação das características sociodemográficas não se verificaram 

diferenças significativas entre o grupo de estudo e o grupo de controlo, 

resultados consistente com outros estudos [50]

        Alguns estudos [Osterling e Dawson (1994) e Osterling et al. (2002) 

citado por Yirmiya et al. (2006)] 

, que não relataram correlações 

significativas relativamente às características demográficas entre irmãos de 

crianças com autismo e sem autismo.  

Verificamos a existência de diferenças estatisticamente significativas 

nas vaiáveis “comportamento agressivo” e “outros problemas” na escala 

CBCL e na escala YSR sendo que as diferenças mais evidentes foram 

documentadas nas variáveis “problemas de pensamento” e 

”ansiedade/depressão” 

        Em relação à dimensão “problemas sociais”das duas escalas (CBCL e 

YSR) obtivemos resultados semelhantes entre a opinião da criança e a opinião 

do pai. Este resultado foi observado somente neste estudo, não tendo sido 

ainda relatado noutros estudos. 

[63] encontraram algumas diferenças não 

estatisticamente significativas, nomeadamente na inserção social, na 

comunicação e nas aptidões cognitivas, por sua vez outros estudos que 

avaliaram o funcionamento dos irmãos de crianças com autismo verificaram 



Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
 

Onofre AD                                                              VIII Curso de Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental 2005-2007 98 

alterações no comportamento social em comparação com o grupo de controlo 
[33]. 

Na categoria “outros problemas” da escala CBCL, foram encontradas 

diferenças significativas entre o grupo de estudo em relação ao grupo de 

controlo, resultados que se confirma noutros estudos publicados [29, 45, 53], na 

escala YSR não foram encontradas diferenças nesta variável. Num estudo 

prévio sobre o ajustamento psicossocial de irmãos de crianças com autismo, 

verificou-se a existência de perturbações emocionais nos mesmos, em 

comparação com os irmãos de crianças sem autismo. Os autores sugeriram 

que os irmãos de crianças com autismo tinham maiores dificuldades nas 

relações do que irmãos de crianças com o desenvolvimento normal. Estes 

resultados são contrários com os obtidos noutros estudos [29], em que não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas no ajustamento 

do comportamento de irmãos de crianças com deficiência de diferentes 

etiologias (autismo, síndrome de Down e varias etiologia de atraso mental). 

Os valores obtidos na dimensão da atenção nas duas escalas (CBCL, 

YSR) não revelaram diferenças com significância estatística entre os grupos, 

resultados que não se confirmam em estudos anteriores [9, 46]

 Na categoria que avalia a ansiedade e depressão, na escala CBCL não  

encontramos diferenças, resultado que se confirma anteriormente 

, que encontraram 

diferenças significativas quanto à capacidade atencional e de imitação, e que 

concluíram que os irmãos de crianças com autismo apresentavam baixa 

capacidade de atenção em relação ao grupo de controlo. 

[36], por sua 

vez, na escala YSR, foram observadas diferenças estatisticamente 

significativa verificando-se que no GE existem maiores problemas de 

internalização e externalização dos problemas comportamentais [36, 63]. Outros 

autores sugeriram que os irmãos de criança com autismo apresentavam uma 

auto-avaliação positiva comparativamente com os irmãos de crianças sem 

deficiência, com diferenças significativas em relação ao comportamento, 
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inteligência aproveitamento escolar e ansiedade. Relataram também que os 

irmãos de crianças com elevado funcionamento de autismo (EFA), 

especialmente com idades entre os 6 e os 11 anos evidenciavam maior 

internalização e externalização de problemas comportamentais do que no 

grupo de controlo. Por outro lado, irmãos de crianças com EFA, entre os 12 

anos e 16 anos de idade evidenciavam maior auto-conceito [63] 

Quanto à ordem de envolvimento verificamos que no GE, o irmão é a 

figura onde são colocados o maior número de itens ou mensagens o que não 

se verifica no GC onde atribuição começa  pelo Sr. Ninguém. Este facto pode 

dever-se à preocupação diária e frequente que os pais têm com a criança 

autista, levando o próprio a pensar que o irmão é o mais querido pela família, 

e deste modo colocar-se a si mesmo no cinco lugar. Este resultado està de 

acordo com outros estudos [6, 17], que avaliaram as relações familiares e a 

dinâmica da relação na fratria de crianças com paralisia cerebral através da 

atribuição dos sentimentos atribuídos (Out) e percebidos (In). Concluiram que 

as crianças do GC atribuiam mais à mãe os sentimentos positivos do que as 

crianças do GE, e em relação os sentimentos negativos Out as crianças do GC 

atribuiam mais ao irmão do que as do GE [6]

Observam-se diferenças estatisticamente significativas nos sentimentos 

levemente negativos dirigidos à criança pela mãe com valores mais no GE. 

. 

Na analise do envolvimento positivo, verificou-se que no GE a 

atribuição foi maior à mãe, seguindo-se o irmão, o pai, o próprio, o Sr. 

Ninguém e por fim os outros e que no GC embora a ordem fosse semelhante, 

o Sr. Ninguém e outros apresentavam valores mais altos. 

Quanto ao envolvimento negativo, a atribuição no GE foi maior para 

outros, seguindo-se a mãe e pai, depois o irmão e o próprio e no GC a 

atribuição foi também maioritariamente para outros, seguindo-se o pai o 

irmão, depois a mãe, o próprio e por ultimo nos dois grupos atribuição foi 

para Sr. Ninguém igualmente.    
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Nos sentimentos levemente positivos provenientes da criança as diferenças 

estatisticamente significativas foram observadas relativamente ao irmão o que 

significa que as crianças do GE atribuem mais ao irmão. Na categoria de 

superprotecção verificou-se que as crianças do GE consideram serem menos 

protegidas do que as GC. 
Quando analisamos a indulgência do pai, verificamos que o irmão era a pessoa que 

mais cuidado merecia com valores mais elevados no GE do que no GC. 
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Capítulo.VI 

 
Conclusões  

 
Quando avaliamos o ajustamento psicossocial dos irmãos de crianças 

com autismo, confirmamos a existência de alterações de natureza emocional e 

comportamental neste grupo. Essas perturbações são verificadas nos factores 

da escala CBCL relativos a problemas sociais, outros problemas e 

comportamento agressivo, verificando-se diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos. Os irmãos de crianças com autismo 

apresentaram-se menos sociáveis do que os irmãos de crianças sem autismo, 

esses podendo ser também considerados como mais problemáticos e com 

comportamento mais agressivo. 

 Quando avaliamos a opinião da própria criança, verificamos que as 

perturbações emocionais e comportamentais encontram-se nos factores da 

escala YRS relativos a problemas sociais (manifestam-se diferente da sua 

idade, muito dependentes dos outros, brincam com crianças mais novas e são 

isoladas),  problemas do pensamento (ideias fixas dificeis de retirar do seu 

pensamento e repetem as mesmas acções) e ansiedade/depressão (medo de 

fazer qualquer coisa, pensam que ninguém gosta delas, muito desconfiadas e 

acham ser culpadas de tudo), com diferenças estatisticamente significativas. 

           Destaca-se a semelhança dos resultados obtidos relativamente ao factor 

problemas sociais nas escalas CBCL e YRS, que mostra a concordância entre 

a opinião dos pais e da própria criança.  

Ao caracterizarmos o tipo de relações com os outros membros da 

família, verificamos que o irmão ocupava o primeiro lugar na ordem de 

envolvimento familiar no grupo de estudo, facto não observado no grupo 

controlo que identificou mais o Sr. Ninguém. Relativamente ao envolvimento 

positivo, os dois grupos identificaram igualmente a mãe como a principal 
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figura e quanto ao envolvimento negativo ambos os grupos identificaram 

outros. Mesmo sendo a criança autista,  os irmãos demonstraram afecto por 

ela, na sua maioria compreendem o estado em que se encontra e identificam a 

mãe como afigura que se preocupa mais com os problemas da família. 

 Não foram encontradas evidências que confirmem a influência da 
qualidade das relações familiares no surgimento de perturbações emocionais e 
comportamentais. 

A existência de uma criança com autismo, pode afectar o 

funcionamento das relações na fratria. Quando a criança com a patologia 

ocupa a primeira posição na fratria, leva a que o irmão que lhe segue imite as 

características do primeiro como um acto normal e a própria família tende a 

controlar estes comportamentos para que o mais novo não tenha as mesmas 

características do irmão.  
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Anexo 1 
 

Ex.mo Sr. Presidente da APPDA – Norte: 

 

 

     Sou aluno do VIII Curso de Mestrado em Psiquiatria e Saúde Mental pela Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto. 

     Venho por este meio solicitar a Vossa Excelência a autorização para realizar um estudo 

intitulado “Ajustamento Psicossocial dos Irmãos de Crianças com Perturbações do 

Espectro do Autismo”. 

     Esta pesquisa será orientada pelo Prof. Doutor Rui Manuel Bento de Almeida Coelho, 

em coordenação com a Prof. Doutora Paula Pinto de Freitas. O estudo tem como objectivo 

fazer uma caracterização da fratria da criança com autismo, nomeadamente ao nível do 

Ajustamento Psicossocial dos irmãos e da qualidade de relações familiares. Junto envio o 

meu projecto do estudo para que possa ser melhor analisado o pedido. 

     Sem mais assunto de momento e certo que o meu pedido será analisado com o maior 

interesse da vossa parte, despeço-me com elevada consideração. 

 

 

Porto, Março de 2007 

Adelino Domingos Onofre 
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Excelentíssimo Senhor 
 
Assunto: Consentimento Informativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
      Declaração 
 
a). Eu _______________________________________________________, aceito participar no estudo de 
caracterização dos irmãos de pessoas com autismo. 
 

______________________________________ 
(Tutores) 

 
 
 
b). Eu _____________________________________________________, autorizo que o(s) meu(s) filho/os 
participem na aplicação de um questionário no âmbito de estudo da caracterização dos irmãos de crianças 
com perturbação de espectro de autismo.  
 

________________________________________ 
(Tutores) 

 
 
 
 
 

 
Eu  Adelino Domingos Onofre, licenciado em Psicologia, frequentando o VIII curso de mestrado em 

Psiquiatria e Saúde Mental na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, venho referir que no 

âmbito do mestrado, estou a realizar um estudo sobre irmãos de crianças com Perturbação do 

Espectro de Autismo (PEA). O estudo irá decorrer na APPDA-Norte (Associação Portuguesa para 

as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo). Sob a orientação do Prof. Doutor: Rui Manuel 

Bento de Almeida Coelho, em coordenação com a Prof. Doutora: Paula Pinto de Freitas. 

Assim sendo venho pela presente solicitar a sua colaboração e autorização para que os seus filhos 

possam ser incluídos neste estudo. Informamos que toda a informação recolhida no decurso desta 

investigação estará sujeita a total sigilo profissional, sendo todos os dados recolhidos tratados de 

forma anónima.  
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Anexo 2 
 

Federação Portuguesa de Autismo 

 

QUESTIONÁRIO PARA O OBSERVATÓRIO DO AUTISMO EM PORTUGAL 

1- IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome: ________________________________________________________________  

Data de nascimento: ____/______/________  

Sexo: Masculino ________ Feminino _______ 

Raça: Caucasiana ____ Negra ____ Orienta _____ Biracial _____ Outras (qual) _____ 

Morada: _______________________________________________________________ 

Telefone: ______________________________________________________________ 

Nome dos pais / tutores: __________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Profissão: Pai: ________________________ Mãe: _____________________________  

Escolaridade: Pai: _____________________ Mãe: _____________________________  

Situação profissional do pai: activo ____ desempregado____ reformado ___ outra ____    

Situação profissional da mãe: activa ____ desempregada____ reformada ___ outra ____    

 

2- INFORMAÇÃO DEMOGRÁFICA 

 

Qual o diagnóstico do seu filho/tutelado: ________________________________________  

Com que idade recebeu o diagnóstico: __________________________________________  

Onde e por quem foi feito o diagnóstico: ________________________________________  

_________________________________________________________________________  

Consultou vários médicos/serviços antes de obter o diagnóstico?   Sim_____    Não______    

Quantos __________________________________________________________________ 

Consultou vários médicos/serviços após obter o diagnóstico?    Sim_____    Não________ 

Quantos__________________________________________________________________  
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Tem outros diagnósticos comorbibilidade? Sim_____    Não____ 

Quais? (ex. hiperactividade, atraso mental)? _____________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

Apresenta outros problemas de saúde associado                            Sim_____    Não_______ 

Quais (ex défice auditivo, visual, epilepsia… asma, alergia, diabetes…outros) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

Foi-lhe diagnosticada alguma doença/síndroma genético? _______ Quais? _____________ 

_________________________________________________________________________  

Alguma vez foi hospitalizado? _______  Duração internamento (dias) ________________ 

Qual o motivo? ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Toma medicação regularmente                              Sim_____    Não____ Não sabe _____ 

Medicação actual: (data de início e fim) 

______________________________  ___________  (diária) SOS  

______________________________  ___________  (diária) SOS 

______________________________  ___________  (diária) SOS 

______________________________  ___________  (diária) SOS 

______________________________  ___________  (diária) SOS 

Medicação anteriores: (fármaco, datas de início e fim) 

Idade           Medicamento             Data de tratamento        Sintomas ou perturbação  

_____      _______________      ________a________      _______________________ 

 _____      ______________       ________a________      _______________________ 

_____      ______________        ________a________      _______________________ 

_____      ______________        ________a________      _______________________ 

_____      ______________        ________a________      _______________________ 

Tem médico de família? ___________    Data da última consulta 

_______________________  

É seguido por outro médico/ técnico: __________ Quais? 

Desenvolvimento______________ Neurologia________ Psiquiatria________ 

Psicologia_________ outras__________________ 

DESENVOLVIMENTO   
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Complicações durante a gravidez e/ou parto.                                   Sim_____  Não______ 

Se sim, explicite: __________________________________________________________  

Teve atraso no desenvolvimento motor (sentar, andar)?     Sim___ Não_____  Não sabe___ 

Tem controlo de esfíncter (fezes, urina)                                            Sim_____  Não_______  

Desenvolvimento linguístico/ fala?                                                   Sim_____  Não_______  

Se sim com que idade? ______________ regrediu na fala?             Sim_____  Não_______ 

Fala fluentemente? Sim ____  Não___         

Acha que teve um período de desenvolvimento normal?                 Sim_____  Não_______  

Se sim, durante quanto tempo (meses)? _________________________________________  

História familiar de doenças médicas ou psiquiátricas (grau de parentesco e doença) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

3- SITUAÇÃO EDUCATIVA 

 

Assinale com um X a situação educativa em que se encontra a pessoa PEA:  

Nível de escolaridade que frequentou até à data em regime de integração: 

 Sim Não Apoio EE S.Teach S.Recursos % Regular* 

Jardim Infantil 1 2 S N S N S N  

Pré-primária 1 2 S N S N S N  

1º Ciclo 1 2 S N S N S N  

2º Ciclo 1 2 S N S N S N  

3º Ciclo 1 2 S N S N S N  

Secundária 1 2 S N S N S N  

E. Universitário 1 2 S N S N S N  

E. Profissional 1 2 S N S N S N  

Outros ________ 1 2 S N S N S N  

*(Calcule o tempo que estaria integrado na sala de ensino regular. Escolha uma de 5 

oportunidades: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%) 

 

 

 

Teve outras intervenções especializadas (duração e frequência semanal)? 
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Terapia ocupacional _______________ Terapia da fala ____________________________ 

Terapia de Psicomotricidade _______________ Outra _____________________________  

Quais mantém neste momento? _______________________________________________  

 

Situação educativa actual:  

     Está no ensino regular sem apoio educativo 

     Está no ensino regular com apoio de professor de ensino especial 

     Está integrado numa classe regular, com apoio de uma sala de recursos TEACH 

     Está integrado numa classe regular, com apoio de uma sala de recursos 

     Está integrado numa sala de recursos  

     Está integrado numa sala de recursos só para pessoas com PEA 

     Está integrado numa sala de recursos TEACH 

     Está em instituição de ensino especial, Qual? __________________________________ 

     Não tem acesso ao ensino  

     Está integrado numa instituição, Qual? _______________________________________  

     Outros: ________________________________________________________________  

Qual é o estabelecimento de ensino que frequenta? ________________________________  

Qual o ano de escolaridade que frequenta? ______________________________________  

Tem professor de apoio (quantas horas e dias/semana)? ____________________________  

Tem outros apoios educativos especializados? __________ Quais?___________________  

_________________________________________________________________________ 

Tem ATL? _____________  

Pratica algum desporto? ________________ Quais? ______________________________  

_________________________________________________________________________  

Está contente com a situação educativa do seu filho/tutelado? _______________________  

Porque ___________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Escreva qualquer sugestão que considere conveniente no sentido de melhorar o apoio 

educativo, ou outros apoios, habitualmente planeados para pessoas com PEA: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

Período de férias  
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Onde e com quem fica o seu filho/tutelado? _____________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Duração de férias (total de semanas por ano) _____________________________________  

 

4 – SITUAÇÃO SOCIAL 

   

Tem acesso aos subsídios a que tem direito? _____________________________________  

Aguarda resposta relativamente a pedido de subsídios? ____________________________  

Não tem acesso a subsídios __________________________________________________  

Especifique as prestações familiares que está a receber:  

1 – Subsídio familiar a crianças e jovens 

2 – Bonificação por deficiência do subsídio familiar a crianças e jovens  

3 – Subsídio por frequência de estabelecimento de ensino especial 

4 – Complemento da dependência  

5 – Subsídio mensal vitalício  
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INFORMAÇÃO DE ANTECEDENTES 
ENTREVISTA INTRODUTÓRIA: FORMA DE REGISTO 

 
INFORMAÇÃO DEMOGRÁFICA 

1. Data de Nascimento                         _____ _____ _____  
                                                                  

Mãe biológica                                                              1                           2 

Dia        mês          ano  

2.  Idade da criança                                                    _____  
3. Sexo da criança                                                      _____   
4. Raça (observada) 
             a) Caucasiana                    ____ 
             b) Afroamericana              ____ 
             c) Hispânica                      ____ 
             d) Oriental                         ____  
             e) Biracial                          ____  
             f) Outro: ___________________________ (especificar)     
5. Ambiente familiar da criança (circule todas as correctas) 
                                                                                     Sim                       Não 

Pai biológico                                                                1                           2 
Madrasta                                                                      1                           2  
Padrasto                                                                       1                           2 
Pai adoptivo/ de acolhimento                                      1                           2                                    
Irmãos                                                                          1                           2 
Avós                                                                            1                           2 
Outros parentes                                                            1                          2 
Outros não parentes                                                     1                          2 
Colocação em instituição                                             1                          2 
Outro (especificar) ______________________          1                          2 
 
6. Se a criança não vive com ambos os pais biológicos, obtenha a informação acerca 
do paradeiro do pai /mãe que não reside com a criança, visitas, a história do divórcio, 
colocação fora de casa, etc.     
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
7. Lista dos primeiros nomes e idade dos irmãos  
         
            Nomes                          Idades                                 Nomes                   Idades                 
____________________      ___________               ________________      _________ 
____________________      ___________               ________________      _________ 
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____________________      ___________               ________________      _________ 
____________________      ___________               ________________      _________ 
____________________      ___________               ________________      _________ 
 
 
 
 

RASTREIO DA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
 
Nome do doente: ________________________________________ Hospital: __________ 
 
Data da Entrev: ____/ ____/ _____ Idade: ___________ D.Nasc.: ____/ _____/ ________   
 
Entrevistado: __________________________ Parentesco com a criança: _____________  
  
Existe alguém mais familiarizado com os antecedentes patológicos da criança que o 
entrevistado? Sim: ________ Não: ________    
 
Nome: ______________________ Relação com a criança: _________ Telef: __________  
 
ADEQUAÇÃO DOS CUIDADOS ACTUAIS DE SAÚDE: 
 
Onde recebe a criança os seu cuidados regulares de saúde? ________________________ 
 
Data aproximada da última visita: mês________ ano_______ não sabe_______________ 
 

Data aproximada do último exame físico: mês_______ ano _______não sabe__________ 

A criança tem alguma doença ou problema para o qual recebe ou devia receber cuidados 

regulares (descrever a seguir) 

(Ex: asma, alergias, diabetes, anemia, convulsões) Sim ____ Não _____ Qual ________ 

Internamentos significativos, procedimentos cirúrgicos ou invasivos. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

Antecedentes medicamentosos: _______________________________________________  

A criança toma alguma medicação: Sim ______Não _____ Não sabe________  

Nome e dose de medicação ___________________ diariamente_______ SOS_______ 

Nome e dose de medicação anterior: Data de Início __/___/___ Data de Interrupção __/__/___    

A criança tem sensibilidade ou alergia a algum medicamento: Sim_____ Não_______  

Nome do medicamento___________________ Reacção _________________________  

DESENVOLVIMENTO  

Complicações durante a gravidez, trabalho do parto e /ou parto: Sim _______Não_____  

Se sim explique__________________________________________________________  
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______________________________________________________________________ 

 

 

 

Consumo de drogas ou álcool durante a gravidez: Sim ___________Não ____________  

Se sim, explique_________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

Relações sociais durante a infância e primeira infância: Sim _________ Não _________  

Se sim, explique _________________________________________________________  

______________________________________________________________________   

Fases de desenvolvimento dentro dos limites normais: Sim__________ Não_________  

Se sim, explique: ________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

ANTECEDENTES DE ABUSO?                        Sim ________ Não __________ 

Se sim, que tipo de abuso? Físico____ Negligência ____ Sexual ____Psicológico ____  

   

COMENTÁRIOS: ________________________________________________________ 

 

Clínico_________________ Data _________ Supervisor médico ___________________  

 

Queixas actuais  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

ANTECEDENTES DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO  

Registe a seguir os antecedentes terapêuticos  

    Idade        Datas de tratamento      Sintomas ou perturbação     Tratamento/Localidade 

_______     ________ a _______        ___________________      __________________ 

_______     ________ a _______        ___________________      __________________ 

_______     ________ a _______        ___________________      __________________ 
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_______     ________ a _______        ___________________      __________________ 

_______     ________ a _______        ___________________      __________________ 

_______     ________ a _______        ___________________      __________________ 

 

Idade do primeiro tratamento ambulatório: ____________________________________  

Idade do primeiro internamento psiquiátrico: __________________________________  

Número de internamentos psiquiátricos ______________________________________ 

PSICOFÁRMACOS: 

Sedativos ou Analíticos_________________________________________________  

Antidepressivos_________________________________________________________  

Estimulantes____________________________________________________________  

Lítio__________________________________________________________________  

Outros (especifique): _____________________________________________________  

HISTÓRIA FAMILIAR DE DOENÇA MÉDICA OU PSIQUIÁTRICA 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

NOTAS: 

 

 

 

 

 

ADAPTAÇÃO ESCOLAR E RELAÇÕES SOCIAIS 

Obtenha informação acerca dos temas seguintes. Alguma da informação pode já ter sido 

obtida. 

 

1. Escola 

Pergunte acerca de: a) Escolaridade actual (ou último ano escolar completo); b) anos 

reprovados; c) ensino especial (especificar); d) média de avaliação; e) funcionamento 

(funcionamento diário e resultados de avaliação estandardizada); f) queixas do 

comportamento da criança feitas pelos professores; g) suspensões e detenções; h) 

gostos e desagrados.  
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       a). ________________________________________________________________  

       b). ________________________________________________________________ 

       c). ________________________________________________________________ 

       d). ________________________________________________________________ 

       e). ________________________________________________________________ 

       f). ________________________________________________________________ 

       g). ________________________________________________________________ 

       h). ________________________________________________________________ 

2. Relações com pares 

Perguntar acerca de: a) melhores amigos; b) relações com pares na escola; c) relações 

com pares na vizinhança da casa; d) actividades com amigos; e) problemas (troças e 

brigas). 

a.) ________________________________________________________________  

b.) ________________________________________________________________ 

c.) ________________________________________________________________  

d.) ________________________________________________________________  

e.) ________________________________________________________________  

 

3. Relações familiares  

Perguntar acerca de: a) relação mãe-criança; b) relação pai-criança; c) relação do casal; 

d) relacionamento entre irmãos; e) suporte social / da família alargada; f) envolvimento 

actual ou anterior. 

a.) ________________________________________________________________ 

b.) ________________________________________________________________ 

c.) _________________________________________________________________ 

d.) _________________________________________________________________  

e.) _________________________________________________________________ 

f.) _________________________________________________________________ 

4. Outras actividades 

Perguntar acerca de: a) passatempos; b) actividades no tempo livre; c) desporto; d) 

organizações. etc. 

a.) ________________________________________________________________ 

b.) ________________________________________________________________  

c.) ________________________________________________________________  
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d.) ________________________________________________________________   
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