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Dia do

Orgulho Autista



Dia do Orgulho Autista
A celebração deste dia tem como objetivo mudar a visão que
a sociedade tem do Autismo, através do esclarecimento das
suas características e do reconhecimento do funcionamento
cerebral diferente.

1º passo: compreensão da perturbação
O nome completo de Autismo é Perturbação do espectro do autismo
(PEA)

Isto porque, existe uma
variedade de sinais de autismo
e cada criança diagnosticada
com PEA apresenta as suas
dificuldades e características
individuais. 

Apresentam défice em 3 áreas
do desenvolvimento:

Interação Social
Comunicação
Comportamento



Sinais de alerta
Ausência de atenção partilhada;

Falta de necessidade/desejo de estar perto do outro;

Isolar-se

Falta de contacto visual

Não responder ao nome

Não sorrir em interação com o outro

Não apontar

Falta de intenção comunicativa

Não falar

Interesses restritos e obsessivos

Mas, porque é que as
crianças com autismo...



Evitam contacto ocular?
Por vezes a ausência de contacto visual está relacionada com o
défice na interação social, que compromete as competências
sociais da criança.
No entanto, também pode estar relacionado com a dificuldade de
integração sensorial. Durante um diálogo precisamos de
processamento auditivo (escutar o que a pessoa nos está a dizer)
e simultaneamente processamento visual (olhar para a pessoa
que está a falar connosco). A criança pode não olhar para nós
quando falamos com ela porque tem dificuldade em processar
ambos os estímulos em simultâneo e opta apenas por escutar. 

Quando existem demasiados estímulos a rodear a criança
(sons, pessoas, luzes, movimentos), fechar os olhos/ouvidos

liberta-os dessa sobrecarga.

O mesmo acontece quando a criança fecha os olhos

ou tapa os ouvidos 



Como a perturbação do espectro do autismo é caracterizada
como um atraso do neurodesenvolvimento, a causa pode
debruçar-se sobre o atraso de desenvolvimento cerebral. 
Existem crianças diagnosticadas com PEA que são não-verbais e
isso inclui dificuldade no processamento e compreensão da
linguagem, no entanto podemos adaptar a linguagem com uso
de imagens. 

Isto porque os pontos-fortes das crianças com PEA são:

Não falam?

processamento visual
memória



Crianças com PEA não conseguem prever comportamentos ou
consequências e a imprevisibilidade deixa-os desconfortáveis.
Apresentam um forte desejo de manter rotinas porque dessa
forma o mundo deles está organizado e previsível.  Quando existe
uma ruptura na rotina reagem com agressividade, começam a
balancear o corpo e a isolar-se porque é a forma como lidam com
a frustração.  

Como elas têm uma necessidade de controlo na sua vida e a
memorização das rotinas é um ponto-forte, pode-se implementar
um horário com imagens para que a criança consiga entender o
que vai fazer e em que sequência. 
.

Lidam mal com mudanças?



É importante falar de                 e                     das pessoas com este
diagnóstico. 

Combater o tabu e a desinformação relativamente ao autismo
para que essas pessoas possam participar ativamente em
sociedade;

Promover que as escolar/ empregos estejam adaptados para as
características das pessoas com PEA; 

Promover o conhecimento dos sinais de autismo para facilitar o
processo de diagnóstico e implementação de intervenção para
reduzir as limitações associadas à perturbação;

Como o autismo não tem cura...

inclusão aceitação



Mostrar carinho, empatia
Comunicar
Adaptar-se à mudança
Imaginar consequências 
Imaginar o que os outros pensam
Regulação emocional
diversificar interesses 

Aprendizagem de competências que permitam reduzir as
dificuldades

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reduzir sintomatologia associada (medo, tristeza, irritabilidade, entre
outras).

Facilitar o processo de aceitação do diagnóstico por parte dos pais

Ajudar os pais a gerir os comportamentos da criança 

O papel da Psicologia 


