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RESUMO 

ESTUDO COMPARATIVO DAS ESTEREOTIPIAS MANUAIS NO SÍNDROME DE 
RETT E NO AUTISMO – QUANTIFICAÇÃO DO MOVIMENTO 

Introdução  
As estereotipias são definidas como movimentos involuntários, coordenados, 

repetitivos, rítmicos e sem objectivo específico. Estas podem durar de segundos a 

minutos, ocorrem em clusters, várias vezes ao dia e estão associadas a períodos de 

stress, excitação, cansaço ou tédio. O Manual de Diagnóstico e Estatístico de 

perturbações Mentais estabelece como critérios as estereotipias comportamentos 

repetitivos, não funcionantes, que estão presentes por mais de quatro semanas e que 

interfere com as actividades normais. (DSM-IV-TR 4 ed.)  

As estereotipias secundárias são comuns em crianças com síndromes 

neurocomportamentais, tais como as perturbações do espectro do Autismo, Síndrome 

de Rett, deficits cognitivos, e privação sensorial, distúrbios neurodegenerativos, erros 

inatos do metabolismo, induzidas por por fármacos ou outras situações, infecções, 

tumores ou condições psiquiátricas.  

O mecanismo para o desenvolvimento de estereotipias permanece 

desconhecido, mas o envolvimento das vias córtico-estriatal-Tálamo-cortical, bem 

como o sistema dopaminérgico parecem estar implicados na fisiopatologia das 

estereotipias. (Kates, W et al, 2005 e Muthugovindan, D. e Singer, H., 2009).  

O Síndrome de Rett (RTT) é a expressão de uma doença geneticamente 

determinada, e até 96% dos pacientes com RTT clássico têm uma mutação no gene 

MECP2, no cromossoma X (Amir RE, et al, 1999 e Girard, M et al, 2001). 

No entanto, existem diagnosticados clinicamente clássicos e atípicos casos de 

RTT em que nenhuma mutação foi identificada. 

O Autismo e o Síndrome de Rett têm significativa sobreposição fenotípica, e 

ambos são classificados como perturbações do desenvolvimento, mas a base genética 

do autismo provavelmente envolve múltiplos genes (Gonzales, M. et al, 2010).  

O Síndrome de Rett ocorre quase exclusivamente em meninas (Amir, RE et al, 

1999), os meninos, raramente, têm sido detectetados com o fenótipo Rett-like 

(Weaving et al., 2005).  

No RTT o desenvolvimento psicomotor (PD) é normal até aos 6-18 meses de 

idade, seguido por um período de regressão do PD. Os primeiros sintomas aparecem 

na forma de atraso psicomotor e mental e movimentos estereotipados das mãos e 

outras áreas do corpo associados à perda funcional do uso das mãos e desacelaração 

do crescimento da cabeça. Os sintomas neurológicos incluem espaticidade, distonia, 
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escoliose, epilepsia, perturbações do sono e hiperventilação (Goldman, S e T Temudo, 

submetido 2011). As estereotipias manuais são uma marca do RTT, e um dos seus 

mais importantes e necessários critérios diagnósticos. (Temudo, T. et al, 2007)  

As estereotipias no RTT podem ser na linha média, com movimentos simétricos 

de ambas as mãos, (lavar, bater, bater palmas, torcendo, mão na boca), ou com as 

mãos separadas com mais frequência cada mão realizando um movimento diferente 

(Temudo, T et al, 2008). Estes repetitivos e quase contínuos movimentos compulsivos 

desaparecem durante o sono e podem agravar com a ansiedade (Temudo, T. et al, 

2007).  

O diagnóstico Autismo é clínico e de acordo com DSM IV, com base em um 

distúrbio comportamental caracterizado pela incapacidade de estabelecer relações 

sociais e interpessoais, dificuldades de comunicação verbal e não verbal, bem como 

padrões de comportamento, interesses e actividades restritas, repetitivas e 

estereotipadas. Cada criança com autismo tem o seu próprio repertório de 

estereotipias, que podem evoluir com o tempo, e é repetido sempre da mesma forma 

(Muthugovindan, D. e Singer, H., 2009). No entanto, alguns movimentos primários 

(girar, bater as mãos, agitar os dedos na frente do rosto, bater / acenar com 

movimentos do braço e cabeça balançando) tendem a predominar (Werry, JS et al, 

1983). Estereotipias mão / dedo e a marcha são especialmente sugestivas de autismo 

(Goldman, S et al, 2008). O alvo e a velocidade de um movimento voluntário são 

prejudicados pelos distúrbios do movimento. Estes influenciam a postura, a presença 

de movimentos involuntários anormais e do desempenho dos movimentos 

aparentemente normais (Zinner, S. e Mink, J., 2010).   

Os comportamentos estereotipados podem ser verbais ou não verbais, motora 

grosseiramente orientados, bem como simples ou complexos, e podem ocorrer com ou 

sem objectos (Cunningham, A. e Schreibman, L, 2008).  

As estereotipias têm correlação com a gravidade do Autismo e deficit cognitivo, 

ambos os índices do grau de disfunção cerebral subjacente. (Goldman, S et al, 2008)  

Neste trabalho pretendemos estudar e comparar as estereotipias de crianças 

com Autismo e Síndrome de Rett. Iremos caracterizar esses comportamentos de 

acordo com o tipo de movimento, duração, variedade, frequência e velocidade. 

Pretendemos também realizar pesquisas de eletroencefalografia, a fim de identificar a 

actividade anormal possível eléctrica durante os movimentos estereotipados. Iremos 

utilizar usar a análise 2d das imagens de vídeo e extrair a quantificação dos 

movimentos estereotipados.  

Com os dados obtidos pretendemos alcançar um conhecimento mais completo e 

preciso das estereotipias e indicar a possibilidade de desenvolver esta abordagem 
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para triagem no diagnóstico precoce de pacientes RTT e autistas. 

 

População e Métodos 

 

1) População  
Neste trabalho, propomos um estudo com crianças diagnosticadas com 

autismo e síndrome de Rett. Foram estudados  

8 doentes com RTT e 9 com Autismo. A nossa população final é composta por 4 

doentes com RTT com mutações identificadas MECP2, e 5 doentes com Autismo. Os 

outros doentes foram excluídos devido à ausência de estereotipias durante a gravação 

ou devido a oclusões das mãos, que não permitiram a análise da imagem. Todos os 

pacientes preencheram os critérios de Rett revisto para síndrome de Rett (Hagberg, 

2002 e Neul et al 2010), e todos os pacientes autistas preencheram os critérios do 

DSM IV para o Autismo.  

Os pais das crianças assinaram um consentimento informado para participação 

neste estudo. O estudo foi aprovado pela comissão de ética para a saúde do Centro 

Hospitalar do Porto. 

 

2) Métodos 
Para cada criança foram adquiridos a 30 minutos de vídeo-EEG, com o 

objectivo de documentar os movimentos estereotipados.  

Foram colocados marcadores de posição na parte superior do corpo do doente e 

registaram-se os electroencefalogramas (EEG) e com uma câmera de filmar,  

registaram-se de forma síncrona o EEG e o vídeo durante as estereotipias. Todos as 

doentes com RTT foram gravadas com a configuração que se refere. Cada dedo e 

partes do membro superior foram codificados por cores para simplificar algoritmos de 

vídeo (Li, et al, 2002), a fim de permitir a análise de vídeo 2d.   

Os marcadores de posição foram anéis elásticos e posicionados na falange 

proximal, próximo à articulação inter-falângica proximal.  

Um marcador com uma dimensão fixa (5 x 7,6 cm) foi pregado a roupa da criança na 

região anterior do tórax e superior, este marcador deve ser visível durante toda a 

filmagem que deve ser realizada em paralelo ao plano da câmera para capturar o 

movimento predominante de as mãos.  

O estudo foi feito simultaneamente EEG com o vídeo, a fim de correlacionar os 

sinais de EEG com movimentos estereotipados.  

As crianças autistas não toleram eléctrodos de EEG, nem os marcadores de posição. 

No entanto, a análise de movimento pode ser feita manualmente.  
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Os vídeos foram analisados e os segmentos com estereotipias classificados como 

movimentos de interesse (MOI) foram seleccionados. Com este processo obtivemos 

88 MOI: 44 de 4 pacientes Rett e 44 de 5 pacientes autistas. 

Posteriormente, os vídeos foram processados manualmente usando MaxTRAQ 

®, (Innovision Systems, EUA), que permite a detecção dos marcadores dedo 

seleccionados ou pontos nas mãos. O alvo da detecção foi principalmente o dedo 

médio, e às vezes para evitar oclusões, outros dedos ou do pulso foram escolhidos em 

ambas as mãos. O movimento dos dedos resultante, foi salvo em ficheiros "C3d" e 

num vídeo com o traçado dos mesmos.  

Esses ficheiros foram analisados usando um programa personalizado no 

programa Matlab ® (Mathworks, EUA), plataforma a partir da qual a posição em xx e 

yy eixo e perfis de velocidade de ambas as mãos foram computados. Para permitir 

uma análise de frequência, os dados de velocidade foram filtrados através de dois 

passos: em primeiro lugar à média da velocidade foi subtraído o vector de velocidade 

para reduzir o impacto da DC (0 Hz). Em segundo lugar os dados de velocidade foram 

filtrados com um filtro com frequências de corte inferior e superior de 0,5 Hz e 10 Hz, 

respectivamente.  

Para a análise do deslocamento do movimento, foram calculados em cada MOI 

a distância euclidiana entre a posição do ponto e um ponto de referência. Os 

resultados obtidos foram filtrados utilizando os passos anteriores descritos e uma Fast 

Fourier Transform (FFT) foi aplicada para obter o espectro de frequência dos 

movimentos das estereotipias.  

O componente de frequência principal foi em relação ao intervalo esperado obtido por 

inspecção visual do MOI. 

 

Resultados 
A MOI foi definida como uma sequência de estereotipias feito continuamente 

com intervalo mínimo de 3 segundos. Todos os doentes RTT, eram meninas. A idade 

das crianças foi idêntica em toda a amostra, a idade média de RTT era 10 anos e 9 

meses e a mediana de 12 anos, no autismo a média foi de 9 anos e 3 meses e a 

mediana de 8 anos. Todos os doentes com autismo eram meninos.  

Na nossa população todas as meninas têm mutação MECP2, que é diferente 

em todas elas. As meninas com mais idade têm mais estereotipias (doente 1 tem 197 

e 4 doente tem 112) do que as mais novas (doente 2 tem 64). O doente 1 tem mais 

estereotipias que ocorrem durante mais tempo (144,12 s), o doente 3 que tem apenas 

64 estereotipias em 55,44 s. Também podemos observar que o doente 4 tem mais 

variedade de estereotipias, tais como, entrelaçar os dedos como de uma mão, mão na 
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boca e cruzar uma perna sobre a outra, de 3 pacientes que só tem dois tipos 

diferentes: bater palmas e esfregar. A topografia, lateralidade e complexidade de 

estereotipias são variáveis na população estudada. Em pacientes RTT foram 

observados movimentos estereotipados com as mãos juntas e com as mãos 

separadas, simétricos e assimétricos, movimentos simples e complexos.  

alguns dos movimentos que encontramos na nossa amostra são comuns em crianças 

com RTT, tais como: entrelaçar os dedos de uma mão, mão na boca, cruzar uma 

perna sobre a outra, lavar as mãos, bater palmas e esfregar. Mas encontramos 

também outro tipo que é mais incomum: agitar as mãos, com as pontas dos dedos 

juntas. Estes movimentos foram encontrados na doente 4, que tem mutação e menos 

grave (R133C). Todos os pacientes com epilepsia RTT embora nenhum revelou 

actividade paroxística sincronizada com a estereotipias nos exames EEGs.  

a média e a mediana das idades dos pacientes com autismo no estudo, são 

respectivamente: 9 anos e 3 meses e 8 anos, não sendo muito diferentes dos mesmos 

parâmetros encontrados no RTT.   

é notória a diferença entre o número e a variedade de estereotipias realizada 

pelos doents 8 e 9. Curiosamente o doente 8 tem um atraso de desenvolvimento 

grave, a sua idade mental é de 4 anos e 1 mês, e sua idade real é 15 anos. O doente 

8 foi a criança com autismo que fez mais movimentos estereotipados, e alguns deles 

foram muito complexos e difícil de descrever. 

No entanto o doente 9 do nosso estudo tem algumas características clínicas da 

RTT, tais como o tipo de estereotipias. A pesquisa de mutação MECP2 foi feito neste 

paciente e não foi encontrado, apesar da semelhança fenotípica. O doente 8 

apresentou cinco tipos de estereotipias das mãos como: tapping oscilatório, e outro 

semelhante a movimentos de corte, parecendo cortar uma mão com a outra"cortando". 

Este menino fez 115 estereotipias durante a 84,68 s, e apresentou muito mais 

movimentos estereotipados e mais diversidade do que os demais pacientes, excepto o 

paciente 9, que mostrou  também um grande número de estereotipias: 83 com tipos 

ainda mais diferente do paciente 8. O doente 9 tinha estereotipias que se assemelham 

a RTT, tremor-like movements, fazer cócegas no brinquedo, bater, bater com uma 

mão e outra na boca, movimentos de contagem com os dedos e girar o pulso ao 

mesmo tempo e cruzar uma perna sobre a outra. No entanto, ele tinha estereotipias 

com o objecto, como 7 paciente, que é característica do autismo. 

Paciente 7 tem também outro aspecto característico do autismo: olha para as 

mãos quando está a fazer movimentos estereotipados  

Os doentes com  RTT tiveram mais estereotipias (média = 111) e que 

ocorreram durante mais tempo no estudo de 30 minutos (média = 93,85 s), que os 
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doentes com autismo (média de estereotipias = 9 e o tempo médio de = 42,27 s), cuja 

variedade de movimentos estereotipados também foi menor.  

As estereotipias realizada pelos doentes com autismo apresentaram valores 

mais elevados de velocidade média (371,19 pixel / s), frequência média (1,46 Hz), 

deslocamento médio (440,04 pixel) e amplitude média (6164,88 pixel2), do que os 

pacientes RTT: velocidade média (62,68 pixels/s), frequência média (2,80 Hz), 

deslocamento médio (242,99 pixel) e amplitude média (2727,16 pixel2).  

 

DISCUSSÃO  

Com este estudo pretendeu-se caracterizar e alcançar um melhor 

conhecimento das estereotipias. Nenhum dos pacientes Rett tinha actividade cerebral 

anormal durante as estereotipias. Assim, podemos prever, embora o tamanho limitado 

de nossa amostra, que parecem não estar relacionadas com a actividade cerebral 

anormal, apesar de a maioria dos pacientes Rett ter epilepsia. Embora os autistas 

tinham menos patologia epiléptica associada, como não foi possível documentar por 

EEG não podemos excluir a possibilidade da ocorrência de actividade cerebral 

anormal durante estereotipias nestas crianças.  

Através de uma simples observação, as estereotipias parecem ser diferentes 

no RTT e no Autismo, embora até hoje, na maioria apenas estudos descritivos foram 

publicados.  

O nosso objectivo foi estudar a cinemática das estereotipias em ambas as 

patologias, a fim de identificar as diferenças quantitativas entre elas. Para alcançar o 

nosso objectivo foi realizada uma análise detalhada de algumas características do 

movimento. Assim como previmos, as estereotipias no autismo têm uma velocidade 

média alta (371,19 pixel / s) do que em estereotipias RTT (62,68 pixels / s), isso 

demonstra que as estereotipias no autismo são mais rápidas que no RTT.  

A frequência média no autismo (2,80 Hz) é aproximadamente o dobro da 

frequência média de RTT (1,46 Hz). Isso demonstra que estereotipias no autismo são 

mais repetitivas do que no RTT. Estes valores não estão muito longe daqueles 

descritos no único estudo de movimento com RTT que encontrados em na nossa 

pesquisa. Nesse estudo, foram analisados os movimentos estereotipados de uma 

menina com RTT e seus resultados não estavam distantes dos nossos. Foi encontrada 

uma frequência de movimento de 1,2 Hz (Wright, M. et al, 2003).  

Através de uma simples observação das estereotipias no RTT estas pareciam 

ser muito menos e durar mais tempo, ter maior amplitude e menor velocidade. Com a 

nossa análise, verificamos que na nossa população tal era correcto.  
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Assim como descrevemos estereotipias no autismo são mais rápidas, mais 

repetitivas, com mais amplitude e tem um maior deslocamento, durando menos tempo 

e ocorrem menos vezes que as estereotipias no RTT. Isto pode ser explicado pela 

existência de mais e mais graves distúrbios neurológicos em RTT, que no autismo, 

que afectam o desempenho do movimento. Este último facto, juntamente com as 

características movimento que descrevemos corroboram a nossa hipótese.  

 

Conclusão  

Estes resultados iniciais fornecem uma base para projectos futuros, no entanto 

tendo em conta a dimensão reduzida da nossa amostra estes devem ser confirmados 

em estudos posteriores em que a população estudada tenha maior dimensão.  

Como esperávamos, existem várias diferenças entre estereotipias de RTT e as 

de autismo, cujas características dos movimentos estudados permitiram caracteriza-

los como: são rápidos, mais repetitivos, com mais amplitude e com um maior 

deslocamento, durando menos tempo e ocorrem menos vezes que as estereotipias no 

RTT. 
 


