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Diferentes 

Comorbilidades* 
• Perturbação Obsessivo-

Compulsiva 

• Perturbação de Hiperactividade e 
Défice de Atenção 

• Perturbação de Ansiedade Social 

• Depressão 

• Perturbação da Conduta Alimentar

Uma comorbilidade é definida como a co-ocorrência de duas ou 
mais perturbações na mesma pessoa. As comorbilidades na 
avaliação da Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) é um 
tópico pouco abordado. Uma das principais dificuldades no 
diagnóstico de comorbilidades psiquiátricas é a falta de 
instrumentos de diagnóstico projectados para rastrear essas 
perturbações em pessoas com PEA.


A PEA é uma condição neurodesenvolvimental complexa e 
altamente heterogénea. É actualmente diagnosticada com base na

presença e gravidade dos défices centrais na comunicação e 
comportamentos repetitivos. Na actualidade sabe-se também que 
há inúmeras condições psiquiátricas que são mais prevalentes nas 
pessoas com PEA em comparação com a população em geral.


Embora as necessidades de saúde mental de adultos com PEA 
sejam menos bem caracterizada do que as de crianças com o 
mesmo diagnóstico, existe evidência de que adultos com este 
diagnóstico apresentam taxas significativas de problemas de saúde 
mental, incluindo humor e ansiedade, Perturbação Obsessivo-
Compulsiva (POC), Perturbação de Hiperactividade e Défice de 
Atenção (PHDA) e Perturbação Psicótica. 


Além disso, estes dificuldades de saúde mental comórbidas 
persistem desde a infância para a idade adulta e ocorrem em 
homens e mulheres com PEA. Além disso, as pessoas com PEA 
podem ter dificuldades cognitivas, incluindo dificuldades no 
planeamento, decisão habilidades temporais e motoras, que podem 
prejudicar nas suas actividades diárias e capacidade de acesso a 
serviços de saúde.


*Condição da pessoa que apresenta, de maneira 
simultânea, mais de uma doença, sendo que elas 
podem, ou não, estar relacionadas.



Problemas de Sono
Os problemas do sono são 
comumente relatados em crianças 
com PEA e tipicamente incluem 
dificuldades com o início do sono, 
acomodação, e com insónias 
intermédias.

Tem havido pouca investigação de 
problemas de sono em adultos com 
PEA, embora haja evidência de 
insônia subjectiva e dados de 
aumento da latência do sono e 
despertares nocturnos em exames 
de polissonografia. Tem sido 

sugerido que a produção anormal 
de melatonina e tempo circadiano 
podem contribuir para a insónia e 
distúrbios do sono circadianos em 
pessoas com PEA. Entretanto, 
outras variáveis de saúde 
(medicação, obesidade, epilepsia, 
problemas gastrointestinais, humor 
e ansiedade) são factores 
conhecidos como contribuindo 
para os problemas de sono e que 
necessitam de ser avaliados do 
ponto de vista clinico.


Epilepsia
Muitos estudos relatam que pessoas com 
PEA têm um risco aumentado de epilepsia, 
embora as taxas variem amplamente de 2% 
a 46%. Essa variabilidade pode ser em parte 
devido a diferenças, incluindo critérios de 
inclusão no estudo e rigor de

diagnóstico de PEA e epilepsia.


A epilepsia é um distúrbio neurológico 
comum na infância, com uma prevalência 
estimada em 0.5%-0.7% na população em 
geral, podendo ter um impacto severo no 
desenvolvimento da criança. 




Embora as necessidades de saúde mental de adultos com 
PEA sejam menos bem caracterizada do que as de crianças 
com o mesmo diagnóstico, existe evidência de que adultos 
com PEA aumentaram significativamente taxas de 
problemas de saúde mental, incluindo humor e ansiedade

desordens, POC, PHDA, e Perturbação Psicótica. 


Além disso, estas dificuldades de saúde mental comórbidas 
persistem desde a infância para a idade adulta e ocorrem 
em homens e mulheres com PEA. Além disso, as pessoas 
com PEA podem ter deficit cognitivo, incluindo dificuldades 
no planeamento, tomada de decisão, competências 
temporais e motoras, que podem prejudicar as suas 
actividades diárias e capacidade de acesso

serviços de saúde.


PHDA em pessoas com PEA 

Dificuldades com atenção são comuns em pessoas com 
PEA incluindo problemas com a troca de atenção e 
sustentada, atenção (focada).  Foi sugerido que a atenção

problemas fazem parte do fenótipo cognitivo da PEA e

tem implicações significativas para o diagnóstico e 
tratamento da PEA e dificuldades de saúde mental 
associadas. O DSM-5 permite o diagnóstico de PEA e 
PHDA em uma pessoa.


Perturbação do humor, ansiedade e POC em pessoas 
com PEA 

Transtornos afetivos, incluindo depressão, ansiedade,  e

POC,  são comuns em adultos com PEA (em ambos os 
sexos) . Por exemplo, foram identificadas taxas altas de 
depressão e ansiedade em adultos com síndrome de 
Asperger. Mais recentemente, uma revisão retrospectiva

de avaliações clínicas de 474 adultos com PEA constatou 
que 58% apresentavam pelo menos um outro diagnóstico 
psiquiátrico (transtornos de ansiedade, POC, depressão e 
PHDA). Apesar das altas taxas de ansiedade nos adultos 
com PEA, incluindo ansiedade generalizada, ansiedade 
social, fobias e POC,  a ansiedade é muitas vezes 
esquecida e assumida como parte de um perfil do quadro 
de PEA, em vez de garantir um diagnóstico separado, que

pode limitar o acesso ao tratamento. 




Se alguém tiver um diagnóstico de Perturbação 
Obsessivo-Compulsiva (POC) ou algumas características 
comportamentais deste quadro, isso significa que eles 
experimentam pensamentos e comportamentos repetitivos 
que são perturbadores para eles. 


A POC ocorre em cerca de 2 a 3% das pessoas que não 
são autistas e é mais comum em pessoas autistas. 
Acredita-se que os nossos genes (DNA) e nossa 
predisposição psicológica podem nos tornar vulneráveis ao 
desenvolvimento da POC, que pode ocorrer em famílias. A 
POC pode ser angustiante, desgastante e pode atrapalhar 
a vida cotidiana da pessoa que a possui e de suas famílias. 
No entanto, é uma perturbação para a qual existe 
tratamento (intervenção psicológica e farmacológica).


Existem duas partes principais na POC: obsessões 
(pensamentos) e compulsões (comportamentos). A POC 
pode ser negligenciado em pessoas no espectro do 
autismo, pois pode ser confundido com comportamentos 
repetitivos. No entanto, é muito diferente. Se você acha 
que tem POC, informe seu médico/psicólogo sobre as 
suas preocupações.


