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Dados da IESE e APPDA analisam  este tipo de perturbação e indicam terapias 

Estudo diagnostica 336 crianças  
e jovens com autismo na região

N
o distrito de Setúbal 
existem 336 crianças e 
jovens com perturba-

ções do espectro do autismo, 
segundo um estudo reali-
zado pelo Instituto de 
Estudos Sociais e Econó-
micos (IESE) e pela Asso-
ciação Portuguesa para as 
Perturbações do Desenvolvi-
mento e Autismo de Setúbal 
(APPDA).

O estudo apresentado 
recentemente revela uma 
taxa de 0,15 por cento de 
crianças e jovens, com 
idades compreendidas entre 
os 0 e os 25 anos, com esse 
tipo de perturbação, um 
valor ligeiramente superior 
ao apurado, em 2007, para 
a Região de Lisboa e Vale 
do Tejo. O mesmo trabalho 
regista também que há uma 
maior incidência de casos 

na população masculina.
O estudo teve como 

objectivo fazer uma análise 
não só quantitativa, mas 
simultaneamente «saber 
qual o impacto que tem nas 
famílias a vivência com esta 
deficiência, quer em termos 
psicológicos, quer em 
termos económicos», 
conforme explica José 
Miguel Nogueira, da APPDA.

Segundo os responsá-
veis pelo estudo, «uma parte 
considerável dos pais 
aceitou com muita dificul-
dade a condição do filho» 
quando confrontados com 
o diagnóstico, facto que de 
certo modo contribuiu para 
a elevada «prevalência de 
perturbações psicológicas 
ou psiquiátricas observadas 
nos membros da família 
nessa fase», especialmente 
por falta de conhecimento 
e de informação sobre este 
tipo de perturbação.

Falta de respostas 
médicas e terapêuticas

A falta de respostas 
médicas e terapêuticas nas 
unidades de saúde do sector 
público é considerada insu-
ficiente por parte das famí-
lias que vivem com crianças 
com autismo. «O acompa-
nhamento é promovido 
através de uma consulta com 
uma periodicidade que varia 
entre os 6 meses e 1 vez por 
ano, mas que é manifesta-
mente insuficiente uma vez 
que consiste praticamente 
na verificação da dosagem 

medicamentosa para tratar 
os efeitos colaterais da PEA, 
não incluindo as terapias 
necessárias para o desen-
volvimento das crianças e 
dos jovens», explicam os 
especialistas.

Existem terapias inten-
sivas que, apesar de consis-
tirem uma mais-valia, não 
são utilizadas pela maior 
parte das famílias uma vez 
que os custos são elevados 
e não existem compartici-
pações específicas. Segundo 
o estudo apresentado, uma 
família gasta, em média, mais 
de 200 euros mensais em 
terapias não intensivas e a 
falta de capacidade finan-
ceira impede que sejam colo-
cadas à disposição dos jovens 
com perturbação do autismo 
outro tipo de recursos que 
podem melhorar a sua quali-
dade de vida.

Como conclusão deste 
estudo, os pais de crianças 
e jovens com autismo 
sentem necessidade de um 
maior apoio no sentido de 
«aumentar o conhecimento 
das famílias sobre a PEA e 
em relação à diversidade de 
abordagens terapêuticas 
existentes». Para além disso 
consideram essencial um 
maior apoio do sector 
público facilitando o acesso 
a intervenções terapêuticas 
a um custo acessível para 
as famílias assim como uma 
melhoria da intervenção 
precoce e a promoção de 
consultas de especialidade 
atempadas nos hospitais 
distritais.

Os rácios 
encontrados no 
caso do distrito 
de Setúbal são 
ligeiramente 
superiores 
aos registos 
na média da 
região de Lisboa 
e Vale do Tejo. 
E, segundo o 
estudo, subsiste 
uma maior 
tendência no 
masculino.
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