
HDS, Literacia em Saúde
Existem mais de 70 milhões de pessoas com
Autismo em todo o mundo. A doença influência a
forma como estas comunicam e interagem. Já as
causas do autismo ainda não são totalmente
conhecidas, no entanto existem evidências de
predisposição genética, com a identificação de
mais de 800 alterações genéticas como
causadoras desta perturbação. É também 
 reportado o suposto papel de infeções durante
a gravidez e mesmo fatores ambientais, como a
poluição, no desenvolvimento do distúrbio.

O autismo pode ser identificado em três graus:
ligeiro, moderado ou grave, também definidos
como nível 1 (ligeiro), nível 2 (moderado) e nível 3
(grave). A este grupo de condições com um
espetro de gravidade contínuo, designa-se
Perturbações do Espectro de Autismo.

Assim “todos são únicos”, manifestando graus
leves, moderados ou mais graves, de acordo com
as áreas de seu neurodesenvolvimento,
comunicação, socialização e comportamento. Os
graus de autismo podem ser definidos em
relação à sua capacidade intelectual- uma
criança com autismo pode não falar, mas ter
elevada capacidade cognitiva (capacidade para
aprender) e uma outra com inteligência alta e
linguagem adequada pode ter dificuldades em
realizar as tarefas básicas do dia a dia.

Não existe à data uma cura para o Autismo, no
entanto um diagnóstico  e  intervenção  precoces 

Perturbações do Espectro de Autismo
O Autismo é uma perturbação do
neurodesenvolvimento caracterizada por défices
persistentes na comunicação e na interação
social, associado a padrões de comportamentos,
interesses e atividades repetitivos e restritivos.
Desta condição fazem parte uma constelação de
sintomas que estão presentes desde a infância
precoce e que limitam e alteram o
funcionamento diário.

Tem havido um número crescente de crianças
diagnosticadas com autismo. Segundo a
Organização Mundial de Saúde a doença afeta 1
em cada 160 crianças, sendo cinco vezes mais
prevalente no sexo masculino.
 

podem alterar o curso do desenvolvimento e
contribuir para uma melhoria significativa no seu
prognóstico.

A consulta de Desenvolvimento é um recurso na
Pediatria que se destina à avaliação, diagnóstico
e encaminhamento médico e terapêutico de
crianças com perturbações de
neurodesenvolvimento, das quais o autismo é só
uma pequena parte. 

Assim, para o seguimento adequado tem sido
indispensável uma estreita colaboração com
outros serviços do hospital (Psicologia,
Pedopsiquiatria, Serviço social, Medicina Física e
Reabilitação, Otorrinolarigologia, Oftalmologia),
com outros hospitais (consultas de
Neuropediatria, Genética e Metabólicas) e
serviços da comunidade (escolas, cuidados de
saúde primários e Sistema Nacional de
Intervenção Precoce).

O Dia Mundial da Consciencialização para o
Autismo é celebrado anualmente em 2 de abril e
foi criado pela Organização das Nações Unidas
em 2007 para a consciencialização desta
problemática. Neste dia, nos 7 continentes, em
mais de 140 países diferentes, mais de 18 mil
edifícios, entre eles os mais emblemáticos, são
iluminados de azul.
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