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Editorial 

 

Strengthening of a new era in Neuroscience in Portugal and Worldwide 

 

With the launch of this scientific periodic we intended to be accessible to all readers (scientists or not) and we are aware that 

the project proposed Icould be of great magnificence.  

We do it because it is not understandable that in Portugal (in particular) and in Iberian Peninsula, as well as even worldwide, 

there are many reasons to refer to the initiatives of the Portuguese level research projects and subsequent disclosure might 

abound. 

Much less can it be said when mentioning the private initiative of a group of colleagues in the public and private sector repre-

sentation and without support of a public institution (such as a university, institute or foundation). 

With this number of the Iberian Journal of Clinical and Forensic Neuroscience we intend to strenght a new cycle. 

We are a humble group, supported by a more humble editor (Edicts Prometáicos), however we realize our value. What we 

want to assign to us, and at the same time, how much we can work with and for you, demonstrate captivating our colleagues 

and friends ... even more.... We are so humble and small, but at the same time as small as what our eyes can reach: the infini-

ty! 

The survey of the magazine's website http://luismaiagabinete.wix.com/iberianneuroscience, allow colleagues understand our 

lines of editorial guidance. Efforts will be made to reach the maximum possible audience so try that, over time, to develop a 

culture of publication of articles in English language, and may opt for a bilingual edition, English - Portuguese, given the versati-

lity that online publication allows. 

Thus, please, invite anyone, even anyone to submit their articles for publication in our emails at luismaia.gabinete@gmail.com. 

The only conditions we put while we ensure is that only papers with high scientific quality are published - literary, may come 

from various quarters and collaborations (students, home schooled, researchers, teachers, etc..). One thing we assure you, we 

are tired of "Sacred Cows", and at this stage, as Chaplin referred, everyone must submit their tune as soon as possible before, 

when they realize, the curtains have been closed but the audience already has abandoned the auditorium and the "Holders of 

Knowledge" be afraid of the darkness of his own loneliness! 

We end with the allusion to one of the most known neuropsychologists of the World, for many, the true Father of Neu-

ropsychology: Alexander Romanovich Luria – “A neuropsychologist should be able to evaluate a patient with what can only 

press the gown itself!” So, again we let a challenge, a neuroscientist should be able to present only what neuroscience has mo-

re valuable, the mind, and therefore your CNS, your brain, or, if you will, in ordinary language, only need your head! 

 

A kiss and a hug to all neuroscientific colleagues. 

 

Luis Maia, Ph.D, Editor-in-Chief, Iberian Journal of Clinical and Forensic Neuroscience. 

Covilhã, Portugal, September, 30th, 2020. 
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Avaliação Neuropsicológica em Crianças com Perturbação do Espectro do Autismo: Funções executivas e Habilidades 

Extraordinárias Savant 

Resumo 

Partindo do pressuposto que a Neuropsicologia é a ponte entre as neurociências e a psicologia, isto é, do estudo do cérebro e do comportamen-

to humano, falar de avaliação neuropsicológica é inevitável. Decidi, portanto, perceber de que modo a avaliação neuropsicológica se dá em 

crianças que sofrem de PEA (Perturbação do Espectro do Autismo), em específico ao nível das funções executivas e das habilidades extraordi-

nárias, espelhando a heterogeneidade do quadro e suas especificidades. Para as funções executivas, o que pude retirar da revisão de literatura 

efetuada foi uma divergência quanto há presença ou não de disfunções executivas, isto é, o comprometimento do planeamento, controlo inibi-

tório, memória de trabalho e flexibilidade. A documentação acerca deste constructo mostrou ser bastante diversificada e abrangente. Por outro 

lado e, mostrando-se como à primeira vista contraditório, temos as habilidades extraordinárias que uma pequena parte possui. No caso destas, 

os instrumentos de avaliação são associados a domínios cognitivos e não às habilidades em si, o que não é necessariamente uma desvantagem. 

Procurei também não centrar-me apenas nos testes, tarefas e instrumentos, mas sim também noutras formas de aferir.    

Palavras-Chave: Perturbação do Espectro do Autismo, crianças, avaliação neuropsicológica, funções executivas, funções cognitivas 

 

Neuropsychological Assessment in Children with Autism Spectrum Disorder: Executive Functions and Extraordinary Skills 

Savant 

Abstract 

Based on the assumption that neuropsychology is the bridge between neuroscience and psychology, that is, from the study of the brain and 

human behavior, talking about neuropsychological assessment is inevitable. I decided, therefore, to understand how the neuropsychological 

evaluation occurs in children suffering from ASD (Autism Spectrum Disorder), in terms of executive functions and extraordinary skills, re-

flecting the heterogeneity of the picture and its specificities. For the executive functions, what I could take from the literature review was a 

divergence in the presence or absence of executive dysfunctions, that is, planning impairment, inhibitory control, working memory and flexi-

bility. The documentation on this construct has shown to be quite diverse and comprehensive. On the other hand, and showing itself to be at 

first glance contradictory, we have the extraordinary skills that a small part possesses. In the case of these, the instruments of evaluation are 

associated with cognitive domains and not with the skills themselves, which is not necessarily a disadvantage. I also tried not to focus only on 

tests, tasks and instruments, but also on other ways of assessing. 

Keywords: ASD, children, neuropsychological assessment, executive functions, savant skills 

 

Evaluación neuropsicológica en niños con trastorno del espectro autista: funciones ejecutivas y habilidades sabias extra-

ordinarias 

Resumen 

Basado en el supuesto de que la neuropsicología es el puente entre la neurociencia y la psicología, es decir, el estudio del cerebro y el compor-

tamiento humano, es inevitable hablar sobre la evaluación neuropsicológica. Decidimos, por lo tanto, entender cómo se realiza la evaluación 

neuropsicológica en niños que padecen con PEA (trastorno del espectro autista), específicamente en términos de funciones ejecutivas y habili-

dades extraordinarias, reflejando la heterogeneidad de la condición y sus especificidades. Para las funciones ejecutivas, lo que pudemos elimi-

nar de la revisión de la literatura realizada fue una divergencia con respecto a la presencia o ausencia de disfunciones ejecutivas, es decir, el 

deterioro de la planificación, el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad. La documentación sobre este constructo demostró 

ser bastante diversa y completa. Por otro lado y, demostrando ser a primera vista contradictorio, tenemos las habilidades extraordinarias que 

posee una pequeña parte. En el caso de estos, los instrumentos de evaluación están asociados con dominios cognitivos y no con las habilidades 

en sí, lo cual no es necesariamente una desventaja. También intentamos no centrarnos solo en pruebas, tareas e instrumentos, sino también en 

otras formas de medir. 

Palabras clave: trastorno del espectro autista, niños, evaluación neuropsicológica, funciones ejecutivas, funciones cognitivas. 
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Introdução 

 

Seguindo um modelo biopsicossocial, as avaliações neuropsicológicas devem ser levadas a cabo de tal mo-

do que o sujeito seja entendido como um todo biológico, psicológico e social. Ainda que a tendência possa 

pender para avaliar preservações que se pretendem reabilitar mais tarde ou verificar quais as áreas que, uma 

vez não podendo ser reabilitadas possam ser estimuladas, tal não é o suficiente. A isso se deve associar a 

compreensão e avaliação de domínios mais subjetivos (Haaese, Oliveira, Pinheiro, Andrade, Ferreira, Frei-

tas, Jaeger & Teodoro, 2016).  

Além do mais, a avaliação neuropsicológica não se restringe apenas à testagem, engloba uma série de for-

mas de obter informação acerca de certos domínios e funções, como: a inteligência, funções executivas, 

memória e aprendizagem, funções da linguagem, funções visuo-perceptivas e funções práxicas, visuo-

construtivas e motoras. Nesse sentido, no momento do neuropsicólogo selecionar os instrumentos de avali-

ação a usar, deve fazê-lo criteriosamente, nomeadamente tendo em conta a idade, escolaridade e objectivo 

(Triginelli, Pimenta, Santos, Rodrigues, Ferreira, Ribeiro & Sousa, 2018). Para o fazer, recorre à entrevista, 

aplicação de testes e tarefas neuropsicológicas, observação e obtenção de outras informações por meios 

complementares de diagnóstico, como os de imagiologia (Santos & Freitas, 2014). Em relação aos testes e 

tarefas neuropsicológicos, importa distingui-los. Enquanto os testes identificam e avaliam certos construc-

tos de forma global, as tarefas são muito mais específicas e aprofundadas (Triginelli, Pimenta, Santos, Ro-

drigues, Ferreira, Ribeiro & Sousa, 2018). No que respeita às baterias, as mesmas podem ser fixas ou flexí-

veis. Sendo flexíveis, os seus testes e tarefas têm em conta a individualidade. Na avaliação que não tem um 

objectivo de investigação, é geralmente recomendado o uso de baterias flexíveis. Paralelamente, as fixas 

são compostas por testes e tarefas aplicadas a um conjunto de pessoas, geralmente para fins de investigação 

(Abreu, Fuentes, Malloy-Diniz & Mattos, 2010, citado por Triginelli, Pimenta, Santos, Rodrigues, Ferreira, 

Ribeiro & Sousa, 2018).  

Sempre que surjam suspeitas de algum tipo de alteração de comportamento, com uma forte base neurológi-

ca por trás, a avaliação neuropsicológica deve ser requerida, independentemente da idade. No caso das cri-

anças, há que ter em consideração que o cérebro ainda não está totalmente desenvolvido. Dentro das bateri-

as de testes neuropsicológicos, poucas são as que estão adaptados a esta população (Costa, Azambuka, Por-

tuguez & Costa, 2004). Ainda assim, de acordo com Antunha (1987, citado por Costa, Azambuka, Portu-

guez & Costa, 2004), neles deve constar a forma: como se desenvolve e interage o sistema nervoso; como o 

desenvolvimento em crianças da mesma idade é bastante variável; e a interligação entre a maturação física, 

neurológica e das funções executivas.  

O delineamento do perfil neuropsicológico das crianças com Perturbação do Espectro do Autismo é extre-

mamente importante perante algumas manifestações sintomáticas como: a dificuldade em planear, inibir e 

direcionar o comportamento, de regular a atenção voluntária e de eventuais prejuízos na linguagem, bem 

como do potencial cognitivo e social (Mello, Miranda & Muszkat, 2006, citado por Almeida, 2010).  
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O objectivo principal do presente artigo é saber como avaliar os constructos em causa, que serão especifi-

camente as funções executivas e habilidades extraordinárias savant. Tal vai implicar explorar de que forma 

se desenrola todo o processo avaliativo e com recurso a que instrumentos ou técnicas. Deve estar sempre 

presente a noção que os resultados são condicionados por variáveis que não se conseguem controlar e no 

impacto que os mesmos podem ter na vida da criança. Tudo isto se reveste de maior importância quando se 

sabe que a intervenção seguida (ou acompanhada) de um diagnóstico precoce, vai levar a um melhor prog-

nóstico devido, entre outros factores, à plasticidade do nosso cérebro (Corsello, 2005; Gadia, Tuchman & 

Rotta, 2004; Gozzaniga & Heatherton, 2005, citado por Linhares, 2012).  

 

Perturbação do Espectro do Autismo 

Pela dificuldade que existia em definir os limites entre a Perturbação do Autismo, a Perturbação Desinte-

grativa da Segunda Infância e a Perturbação de Asperger, todas foram incluídas no DSM-5 como sendo 

parte da Perturbação do Espectro do Autismo. A ideia do autismo como espectro brotou quando Lorna 

Wing (1981, citado por Santos & Freitas, 2014), através de um estudo epidemiológico que tinha como ob-

jectivo aferir acerca da prevalência do autismo, concluiu no sentido do autismo ser um continuum, em que 

os défices sociais não existindo em limites claros, relacionavam-se entre si. Além disso, parecia variar dos 

casos mais graves aos mais ligeiros. 

Ainda que vão variando quanto à gravidade e capacidade intelectual e social, há duas características co-

muns: 1) o défice ao nível de interações sociais; 2) a dificuldade em estabelecer contacto emocional e afeti-

vo (Santos & Freitas, 2014).  

O DSM-5 classifica a Perturbação do Espectro do Autismo como fazendo parte das Perturbações do Neuro-

desenvolvimento. Como características essenciais fala em défices recorrentes na comunicação e interação 

social, em vários contextos, bem como em padrões comportamentais repetitivos e restritos, associados a 

anomalias de hipo ou híper reatividade perante estímulos sensoriais (APA, 2014). Existem, no entanto, al-

guns especificadores a serem incluídos: a) a gravidade; b) existência/inexistência de défice cognitivo; c) 

perturbação da linguagem; d) doenças associadas ou catatonia (Santos & Freitas, 2014).  

 

Etiologia da PEA 

As primeiras observações e explicações acerca do Autismo vieram do pedopsiquiatra Kanner. Uma década 

depois, Eisenberg (1957, citado por Losh, Adolphs, Poe, Couture, Penn, Baraneck & Piven, 2017) atribuiu 

como sendo os responsáveis aos pais e, mais concretamente, as figuras paternais, o que levou a interpreta-

ções se subsistiram por mais de vinte anos, até às descobertas de Folstein e Rutter (1977, citado por Losh, 

Adolphs, Poe, Couture, Penn, Baraneck & Piven, 2017). Hoje em dia aponta-se para várias as etiologias, 

sejam elas psicológicas ou neurobiológicas, com alguns estudos sobre fatores ambientais de risco (Freitas 

& Santos, 2014). As que aqui serão exploradas são as biológicas, neurofisiológicas, neuroquímicas e neu-

ropsicológicas.   
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Nos estudos biológicos explorou-se sobretudo a base genética, que seria uma probabilidade de gémeos mo-

nozigóticos terem autismo de cerca de 60% a 90% e em gémeos dizigóticos entre 5 a 10%. Não foram, po-

rém, ainda identificados os genes que levam ao diagnóstico (Simonoff, 1988; Freitag, Stall, et al., 2010, 

citado por Freitas & Santos, 2014).    

Foi a partir da década de 70 do século XX que as investigações das causas fisiológicas da Perturbação do 

Espectro do autismo ganharam mais força. Até, então, a teoria dominante era a psicogénica de Kanner 

(Zanolla, Fock, Perrone, Garcia, Perez & Brunoni, 2015). São nas teorias explicativas da Neuropsicologia 

que me focarei primeiro. Dentro delas são de citar as seguintes: Teoria da mente, Teoria da Fraca Coerên-

cia Central, Teoria das Funções Executivas, Teoria da empatização-sistematização/Teoria do cérebro mas-

culino extremo e a Hipótese da diátese afetiva.  

Para explicar os défices sociais presentes, as teorias da mente e da cegueira mental focam-se em aspetos 

mais cognitivos (Pieczarka, 2017). Os seguidores da Teoria da mente definem a mesma como a área que 

estuda a capacidade de crianças em idade pré-escolar compreenderem os estados mentais de si mesmas e 

dos outros, de forma a conseguirem prever os comportamentos (Jou & Sperb, 1999). Segundo um estudo 

conduzido por Baron-Cohen, Leslie & Frith (1985), crianças autistas são incapazes de comunicar os seus 

pensamentos e, por esse motivo, apresentam dificuldades em predizer os comportamentos dos outros.  

Mais recentemente, Baron-Cohen reviu a Teoria da mente e propôs a Teoria da Empatia-sistematização, 

depois de levar a cabo uma investigação para descobrir qual a relação entre o género e o autismo. Assim, 

chegou à conclusão que as mulheres seriam mais empáticas e os homens mais sistemáticos. No caso do au-

tismo, o que ocorria era um dos 5 tipos de cérebros que propôs, o cérebro masculino extremo, com um sub-

desenvolvimento da empatia, o que levava a uma incapacidade em reconhecer emoções e exprimi-las e, 

consequentemente, ao défice social (Pieczarka, 2017; Santos & Freitas, 2014). Por outro lado, a capacidade 

de sistematização seria superior.  

Frith (1988, citado por Pieczarka, 2017) considerou, porém, que a teoria da mente não conseguia explicar o 

autismo em determinados sentidos, nomeadamente no que se refere à obsessão em ter as coisas do mesmo 

estado, as habilidades excecionais, a memorização bastante boa e, principalmente o foco no detalhe. Assim, 

a Teoria da fraca coerência central de Frith e Happé explora a tendência em processar a informação vinda 

do ambiente. Quando existe uma fraca coerência central, como é verificada no autismo, há uma tendência 

em fixar os detalhes ao invés do todo (Frith & Hill, 2005, citado por Padovani & Junior, 2010). 

Por muito tempo, o grande enfoque do estudo da etiologia da PEA foram as funções executivas (Pieczarka, 

2017). A Teoria das funções executivas ou disfunção executiva explica que por detrás da rigidez das roti-

nas, comportamentos repetitivos e, por vezes, rituais, o défice ao nível do controlo da ação, com dificulda-

des no planeamento e execução dos mesmos, ou seja, das funções executivas, seria uma explicação para os 

comportamentos repetitivos e inflexibilidade característicos (Santos & Freitas, 2014; Frith & Hill, 2005, 

citado por Padovanni & Junior, 2010). 
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Por último, ainda temos a Hipótese da diátese afetiva (Greenspan) que diz que devido a questões relaciona-

das com a biologia, indivíduos com PEA seriam incapazes de ligar os afetos e motivação às funções superi-

ores de planeamento motor, capacidade de sequenciação e formação do símbolo. Seria visível desde bebés 

os primeiros sinais (Santos & Freitas, 2014).  

Com os estudos de neuroimagem, foi possível chegar a alguns achados interessantes, a partir da resolução 

de determinadas tarefas ou problemas. Através de Ressonâncias de Imagem Funcional foi possível identifi-

car redes neurais que sustentam a Teoria da Mente, envolvendo o córtex pré-frontal, o lobo temporal e os 

sulcos temporais superiores. Em autistas, a ativação desta rede demonstrou ser mais fraca, também verifica-

da entre as áreas responsáveis pela linguagem do hemisfério esquerdo e as de reconhecimento facial. Ao 

mesmo tempo, corroboram os estudos que identificaram um funcionamento superior, mas anormal das co-

nexões cerebrais em autistas. Conexões estranhas podem explicar a heterogeneidade encontrada na Pertur-

bação do Espectro do Autismo (Frith & Happé, 2005). 

Courchesne, Carper, et al., (2010, citado por Freitas & Santos, 2014) registaram, nos primeiros anos de vi-

da, um aumento considerável do volume e crescimento cerebral, e um subdesenvolvimento das seguintes 

estruturas: amígdala, núcleo caudado, hipocampo e cerebelo. No que diz respeito à amígdala, que sabemos 

estar associada às respostas emocionais e atribuição do respetivo significado perante os estímulos 

(Ruggieri, 2011, citado por Pieczarka, 2017), Baron-Cohen e colaboradores (2000, citado por Pieczarka, 

2017) falaram na hipótese de associar alterações da amígdala à percepção das emoções, o que explicaria as 

dificuldades sociais. Investigações posteriores vieram confirmar a hipótese.   

Uma outra linha que tem sido explorada são problemas associados aos neurónios espelho. De forma gene-

ralista, é ativada uma rede neural assim que é observado algum comportamento ou ação, assim como quan-

do se imita o que foi observado. Os neurónios espelho, desempenham então um papel determinante na 

compreensão dos comportamentos, imitação e, consequentemente, na aprendizagem social e empatia, rela-

cionando-se directamente com as emoções e representações. O que se acredita é que tal mecanismo esteja 

de alguma forma comprometido nos quadros do espectro do autismo (Rizzolatti & Craighero, 2004; Winki-

elmann, Mcintosh & Oberman, 2009; Dinsteins et al., 2008; Hickok, 2009; Ruggieri, 2013, citado por Pi-

eczarka, 2017).  

Por fim, ao nível neuroquímico, são de salientar os níveis mais elevados de serotonina e de GABA, o que 

se traduziria numa grande reatividade, associadas à ansiedade e sensibilidade sensorial aguda (Freitas & 

Santos, 2014). Por outro lado, Cassanova, Buxhoeveden e Gomes (2003, citado por Pieczarka, 2017) têm-

se dedicado ao estudo da relação entre as alterações nas minicolunas e inibição GABA nas mesmas, que 

ajudaria a explicar a epilepsia no autismo. A distância comparativamente inferior entre as minicolunas, leva 

a ligações sinápticas mais curtas, o que seria um explicativo da Teoria da Fraca Coerência Central, da sen-

sibilidade sensorial e das habilidades extraordinárias. 
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Avaliação Neuropsicológica na infância 

Em todos os processos avaliativos neuropsicológicos existem alguns aspectos fundamentais. Em primeiro 

lugar, deve-se saber quais os constructos em causa. Depois, dá-se a seleção de estratégias ou instrumentos 

de avaliação que me vão permitir responder à pergunta “Como avalio?”, tendo em consideração que duran-

te a execução de tarefas, resposta a testes ou uso de estratégias, há informações que podem levar a que se 

tenha que perguntar de novo “O que estou a avaliar?”. No meio de todo este processo, é fundamental o es-

tabelecimento de uma aliança terapêutica, que vai fazer com que o avaliando ou o paciente confie em nós e 

nos dê respostas mais sinceras.  

Um outro cuidado que se deve ter é a questão dos acompanhantes, principalmente nas crianças. Será a par-

tir deste ponto que se fará a ponte com a avaliação neuropsicológica com crianças. Muitas vezes surge a 

discussão se os acompanhantes, isto é, os pais devem estar presentes ou não. Tendo em conta que existem 

muitos aspectos da anamnese que a criança não vai conseguir responder, é importante a presença dos pais 

numa primeira fase ou quando mesmo a criança não se sente à vontade. O mais importante é não existir a 

interferência noutros momentos de recolha de informação, como durante a aplicação de testes e execução 

de tarefas. Poderá ser importante criar um espaço para os pais estarem na mesma sala, mas a criança não 

poder vê-los. O simples saber que os pais ou cuidadores estão presentes, é um tranquilizador suficiente.     

Em termos práticos, a avaliação neuropsicológica de crianças tem como principal função ser um suporte na 

elaboração do diagnóstico e tratamento de doenças neurológicas, de desenvolvimento e perturbações men-

tais (Costa, Azambuja, Portuguez & Costa, 2002). Por essa razão, procurar se existe algum histórico de al-

guma lesão ou condição cerebral que, no caso de ter acontecido, deve ser explorado quando foi, a gravida-

de e os tratamentos administrados. Do mesmo modo, na história de vida da criança, deve-se atentar a sinais 

de comprometimentos cognitivo e/ou comportamentos (Pereira & Riechi, 2011, citado por Argimon & Lo-

pes, 2017).   

Numa avaliação neuropsicológica mais tradicional e tendo em conta que as crianças estão numa idade esco-

lar, os constructos que se querem avaliar em muito se relacional com domínios cognitivos (Silver et al., 

2006; Oliveira et al., 2015, citado por Argimon & Lopes, 2017).  

Pode ser requerida por outros profissionais de saúde, pelos pais ou por instituições como os tribunais e co-

missões de proteção de menores (CPCJ). Independentemente da entidade que a requer deve ter em vista 

tanto os pontos fracos, como os fortes, de tal maneira que se possa potenciar a aprendizagem e o seu desen-

volvimento, tendo sempre em mente que as necessidades da criança são únicas e originais (Bosa & Callias, 

2000, citado por Almeida, 2010).  

De acordo com Tiosso e Martins (1997), existem diferentes formas de se recolher a informação pretendida. 

Podemos usar baterias de testes, podemos recorrer a formas mais tradicionais como a anamnese, a entrevis-

ta e a observação comportamental, bem como podemos ser ecléticos e criativos. Silver el al., (2006, citado 

por Argimon & Lopes, 2017), sistematizam esta diferenciação em dois registos. No primeiro, realizam-se 

uma ou mais entrevistas (tendencialmente de natureza semiestruturada), observações, a entrevista com os 

pais ou cuidadores, pede-se uma avaliação dos professores e, se possível, do histórico médico, bem como 

de avaliações psicológicas ou neuropsicológicas precedentes.   
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Todas as entrevistas empregadas têm como finalidade recolher informações. Para isso, a anamnese é essen-

cial. A entrevista deve conter os seguintes aspectos fundamentais:  

Dados biográficos; 

Como é que se caracteriza o desenvolvimento – se há abusos ou negligência, eventos stressores, as experiências mais 

significativas, o desempenho escolar, informações sobre a gravidez e vida em família, como se tem caracterizado o 

seu desenvolvimento cognitivo, o seu estado emocional, personalidade, sociabilidade e doenças; 

Quais os sinais observados, indicadores de interesse para a neuropsicologia.  

Num segundo plano, há uma preferência pela aplicação de instrumentos de avaliação que vão responder às 

dificuldades da criança. De seguida, apresenta-se uma sistematização dos testes mais utilizados, de acordo 

com Costa, Azambuja, Portuguez e Costa (2004): 

Inteligência: 1) Stanford-Binet, para o desempenho verbal, dos 2 aos 23 anos, dá uma idade mental e um QI; 2) Escalas 

Wechsler de Inteligência; 3) WPPSI; WISC-III; 4) Matrizes Progressivas de Raven; Escala de Maturidade Mental Co-

lúmbia.  

Memória: 1) Teste de Aprendizagem Auditiva Verbal de Rey (RAVLT); 2) Teste de Aprendizagem Visual de desenhos de 

Rey (RVDLT); 3) WRAML – capacidade de aprender e memorizar para as idades entre os 5 e 17 anos.  

Linguagem: 1) Boston Naming Test – figuras de objectos para a capacidade de reconhecimento e nomeação. Pode ser usa-

do a partir dos 6 anos, para crianças com défices na compreensão ou escrita de palavras; 2) Teste de Fluência Verbal 

(FAZ); 3) Teste de Token.  

Lobos frontais: 1) Teste de Fluência Verbal; 2) Fluência para desenhos; 3) Wisconsin Card Sort Test (WCST); Trail 

Making Test; Stroop Test; alguns subtestes da Escala de Inteligência de Wechsler.  

Lobos parieto-occipais: 1) Teste da cópia complexa de Rey-Osterrieth – capacidades e visuo-espaciais, percepção e planea-

mento; 2) Teste de Hooper Visual Organization – capacidades visuo-espaciais; 3) Figuras de Rey – percepção e memó-

ria.  

Um dos testes que permite aferir acerca da parte cognitiva, comportamental e motora é o Bayley II para as 

idades compreendidas entre os 1 e 42 meses, com uma versão simplificada – Bayley Infant Neurodeve-

lopment Screener (BINS), dos 3 aos 24 meses.    

Perante isto, é fundamental relembrar que nenhuma das escolhas é melhor em função da outra, no entanto, 

quando usadas em conjunto levam a um processo avaliativo mais completo e, claro, complexo. Neste senti-

do, o neuropsicólogo integra as informações recolhidas com os próprios conhecimentos que possui acerca 

da neuroanatomia, neuroquímica e neurobiologia (Neurociências), e desenvolvimento psicológico da crian-

ça (Silver et al., 2006; Rodrigues, Zanotto & Argimon, 2015, citado por Argimon & Lopes, 2017). Em rela-

ção à criatividade, nem sempre está disponível todos os materiais que são precisos, por isso um Psicólogo 

especializado em Neuropsicologia devem ser capazes de improvisar e, deste modo, ser criativo.  

Por último, na última fase, isto é, da devolução ou comunicação dos resultados da Avaliação Neuropsicoló-

gica, é imperativa a redação de um relatório que contenha a interpretação dos resultados, quer sejam eles 

quantitativos ou qualitativos. Se possível, esta devolução também deve e pode ser feita verbalmente. Espe-

cialmente para a criança, a linguagem usada deve ser clara e simples (Argimon & Lopes, 2017).  
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Avaliação Neuropsicológica da PEA 

A avaliação neuropsicológica em crianças diagnosticadas com Perturbação do Espectro do Autismo é ainda 

mais exigente devido às próprias características do quadro clínico, como as dificuldades na comunicação 

(Tchumann & Rappin, 2009, citado por Almeida, 2010). Isso leva a que os testes ou instrumentos tenham 

de ser adaptados, sem pôr em causa as questões psicométricas da validade (Zwick, 2017). Além do mais, 

quanto mais nova for a criança, mais difícil será a aplicação dos instrumentos de avaliação (Almeida, 

2010). Por tudo isto, os processos de avaliação nesta faixa etária e com crianças com PEA devem ser con-

duzidos por neuropsicólogos com treino e experiência. Acrescenta-se ainda que, preferencialmente, esses 

processos devem ser conduzidos por uma equipa multidisciplinares (Silva & Mulik, 2009, citado por Neu-

mann, Tariga, Perez, Gomes & Silveira, 2016).  

Desde que se provou as origens neurobiológicas da Perturbação do Espectro do Autismo, que se têm feito 

vários estudos de avaliação das funções comprometidas (Velloso, Vinic, Duarte, Dantino, Brunoni & 

Schwartzman, 2011). Hermelin e O´Connor (1970, citado por Linhares, 2012) foram pioneiros na avaliação 

da forma como o processamento sensorial das crianças se dá, através da aplicação de testes que pretendiam 

avaliar a memória e motricidade. Os resultados foram no sentido de se terem verificado diversos défices 

cognitivos como: na percepção de ordem e significado; no input sensorial interno, que se revela em proble-

mas motores; e no armazenamento da informação por apenas códigos visuais. Segundo a literatura mais 

recente, défices na memória são mais prováveis e acentuados em crianças autistas com défice intelectual do 

que em crianças autistas de alto funcionamento (Bowler, Gardiner & Berthollier, 2004; Scheuer & Andra-

de, 2007, citado por Linhares, 2012). Ainda são de referir os achados acerca de constructos como os da in-

teligência, percepção, linguagem, funções executivas e atenção, sendo que os mais investigados têm sido as 

funções executivas, atenção e percepção, seguidas pela memória e linguagem (Linhares, 2012). Uma vez 

definindo o que se vai avaliar, os instrumentos a usar podem ser de 3 tipos: tarefas, testes e provas, sendo 

que as tarefas são as mais frequentes (Linhares, 2012).  

Nessa linha, para a perceção visual, o Teste Gestáltico Viso-motor de Bender seria uma opção, tal como a 

Tarefa de rastreamento oscular. Para a linguagem, teríamos a PCS (Prova de Consciência Sintática. Para as 

funções executivas o Subteste dos Cubos da WISC, a Tarefa de montar quebra-cabeças, a AS (Tarefa Anti-

Sacada) e a Tarefa de Resolução de Problemas. Para, simultaneamente, a memória, linguagem, atenção e 

compreensão, a Bateria de Avaliação Neuropsicológica Luria Nebrasca, mais especificamente a história “O 

Urubu e as pombas”. Se a intenção fosse avaliar a atenção, percepção e funções executivas, a Tarefa de 

matching de identidade e a MTS (Tarefa de Matching-to-sample) Para apenas a atenção e funções executi-

vas, a SP (Tarefa de Sacada preditiva). Se o objectivo fosse a memória e funções executivas, a Torre de 

Hanói (Linhares, 2012). 

 

Por outro lado, para avaliar a inteligência, os instrumentos mais empregados são, respetivamente a WISC e 

as Matrizes Progressivas Coloridas de Raven – Escala Especial (Linhares, 2012).   
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Por iniciativa de Filipek e colaboradores (1999, citado por Almeida, 2010) Child Neurology Society e a 

American Academy of Neurology, selecionaram 12 instrumentos para auxiliar no diagnóstico da Perturba-

ção do Espectro do Autismo. Existem alguns deles que são aplicados aos pais como o ADI-R (Entrevista 

para o Diagnóstico do Autismo), o PIA (Entrevista parental no Autismo) e o WADIC (Wing Autistic 

Disorder Interview Checklist). Dentro dos instrumentos de observação são de destacar o ADOS (Escalas de 

Observação para o Diagnóstico do Autismo), o CARS (Escala de Classificação do Autismo na Infância), o 

BOS (Escala de Comportamento Observável no Autismo), o CHAT (Checklist do Autismo em crianças) e 

o ASQ (Questionário do Espectro do Autismo). 

Particularizando, o CARS é composto por uma avaliação de 15 domínios: como a socialização, a imitação, 

emoções, motricidade, manipulação de objectos, respostas aos cinco órgãos sensoriais e medo, comunica-

ção verbal e não-verbal, inteligência, nível de atividade e um de impressão geral (Pereira, Riesgo & Wag-

ner, 2008, citado por Neumann, Tariga, Perez, Gomes & Azambuja, 2016). Baseado neste teste temos o 

PEP-R, um inventário de 131 itens, que pretende rastrear atrasos desenvolvimentais, por meio da obtenção 

de informações de motricidade fina, grossa, perceção, cognição, imitação e integração olho-mão. O PEP-R 

tem como vantagens poder delimitar o autismo ao longo do espectro e identificar as áreas mais ou menos 

comprometidas (Almeida, 2010).  

 

Já o ADI-R e o ADOS devem ser usados em conjunto para uma avaliação cognitiva e nível adaptativo, em 

que o ADR-I consiste numa entrevista semiestruturada e o ADOS em atividades e entrevistas, direcionadas 

para a criança, em que os principais objetivos são avaliar competências sociais e comunicativas, com recur-

so à imaginação e sentimentos (Silva & Mulick, 2009, citado por Neumann, Tariga, Perez, Gomes & 

Azambuja, 2016; Almeida, 2010). Muito semelhante tem-se o Screening Tool, mais curto e de menor tem-

po de aplicação. Avalia o jogo simbólico, atenção, comunicação, comportamento social recíproco e a imita-

ção (Almeida, 2010). No campo das entrevistas, além do ADI pode-se usar também o CHAT, que é mais 

abrangente ao ir à rotina da criança e identificar sinais do diagnóstico de PEA.  

Algumas críticas que se têm feito relativamente ao CARS, ADOS, PEP-R e Screening Tool são relativas às 

qualidades psicométricas mais pobres e menos sensíveis na linguagem (Rapin et al., 1996, citado por Al-

meida, 2010). 

Em relação às funções executivas, o Wisconsin Card Sorting Test tem sido usado em substituição ao sub-

teste Cubos da WISC, por ser necessário nestes últimos juntar imagens quando há uma fraca coerência cen-

tral (Rodrigues e Assumpção Jr (2011, citado por Neumann, Tariga, Perez, Gomes & Azambuja, 2016). Na 

avaliação das emoções e competências sociais destaca-se o subteste de reconhecimento de emoções da ba-

teria de NEPSY-II, para crianças dos 3 aos 6 anos (Neumann, Tariga, Perez, Gomes & Azambuja, 2016). 

Por outro lado, escalas como o BOS permitem identificar crianças autistas com atraso mental severo e es-

pecificar mais uma vez a sua posição no espectro, recorrendo ao brincar e à sua análise com registo dos 

comportamentos observáveis.  
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Muitos instrumentos como o CARS, o ADOS, o BRIACC (Behavior Rating Instrument for Autistic and 

Other Atypical Children), o ABC (Autistic Behavior Checklist), o E-2 (Diagnosgic Checklist for Behavior-

Disturbed Children) e ADI, foram desenvolidos antes do conceito mais atual do Espectro do Autismo ga-

nhar consistência. Para ultrapassar este problema, têm sido feitas atualizações e melhorias (Lord, 1991; Ca-

lifornia Departments of Education and Developmental Services, 1997; Shriver et al., 1999, citado por Jor-

ge, 2003).  

Se tivermos em consideração o modelo de avaliação neuropsicológica desenvolvido por Luria, em que a 

terceira etapa corresponde à análise qualitativa, tem de existir uma preocupação em intercalar as informa-

ções recolhidas por meios mais psicométricos como os descritos agora com meios mais qualitativos e clíni-

cos. (Eilam, 2003, citado por Maranhão & Pires. 2017). 

Avaliação das Funções Executivas na PEA 

As funções executivas são dos processos cognitivos mais investigados (Hamdan & Pereira, 2002; Mello, 

Miranda & Muszkat, 2005; Pires, 2010, citado por Barros & Hazin, 2013). Constituindo-se como superio-

res e bastante complexas, estas funções são particularmente importantes no processo adaptativo, perante 

novas situações e exigências do meio (Dias, Menezes & Seabra, 2010, citado por Barros & Hazin, 2013).  

Estas funções dizem respeito aos processos cognitivos superiores que regulam cognições, emoções, aspec-

tos sociais e comportamento (Ardila & Ostrosky-Solís, 2008; Barkley, 2000; Trujillo & Pineda, 2008, cita-

do por Jiménez, Ballabriga, Martin & Arrufat, 2015). São as funções executivas que nos permitem resolver 

problemas complexos (Anderson, 2002, citado por Jiménez, Ballabriga, Martin & Arrufat, 2015). 

Ainda que o Córtex Pré-Fontal (CPF) seja determinante para as funções executivas, o seu papel é mais co-

mo um mediador. Assim, as FE resultam da atividade de diferentes circuitos neurais (Pires, 2010, citado 

por Barros & Hazin, 2013). Como visto anteriormente, o córtex pré-frontal é a última estrutura cerebral a 

atingir a maturidade, tanto ao nível filogenético e ontogenético (Goldberg, 2002; Luria, 1981, citado por 

Barros & Hazin, 2013). Goldberg (2002, citado por Barros & Hazin, 2013) descrevia o lobo frontal, onde 

se situa o córtex pré-frontal (na porção terciária), como o lobo da civilização. Luria (1981, citado por Bar-

ros & Hazin, 2013) ainda dizia que era a estrutura menos organizada, ou seja, a menos diferenciada nas zo-

nas individuais.  

São os lobos pré-frontais que fazem com que: consigamos manter a atenção na resolução de problemas; 

tenhamos iniciativa para o planeamento; consigamos organizar as nossas ações e a execução das mesmas 

seja fluída; sejamos flexíveis e abertos à mudança; redirecionemos estratégias; mantenhamos objetivos e/ 

ou metas; e, por fim, sejamos capazes de monitorizar os nossos comportamentos. De igual modo, permitem 

controlar as emoções e impulsos (Anderson, 2002; Barkley, 2000; Lopera, 2008; Senn, Espy, & Kaufmann, 

2004, citado por Jiménez, Ballabriga, Martin & Arrufat, 2015).  

Segundo Goldberg (2002, citado por Dias, Menezes & Seabra, 2010), os défices nas funções executivas 

relacionam-se às perturbações psiquiátricas, demências e podem derivar de, por exemplo, lesões.  
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Se antes a forma de estudar as funções executivas na Neuropsicologia era no sentido de ver estas funções 

como um constructo uno, o enfoque tem-se tornado numa divisão: memória de trabalho, atenção selectiva, 

controlo inibitório, flexibilidade e planeamento (Duncan & cols., 1997, citado por Capovilla, 2006).  

A memória de trabalho é o que permite que a informação seja retida por um tempo limitado, isto é, enquan-

to resolve problemas, realiza alguma ação ou atualiza informação já armazenada. É este tipo de memória 

que faz com que seja possível recordar sequências, ordens, acontecimentos e projectar o futuro.  

O controlo inibitório é a capacidade de conseguir conter comportamentos que são inadequados, também 

conhecido como o autocontrolo. Quando se controla a direcção da atenção, estamos perante o controlo da 

inibição da atenção perante distratores. Se o controlo for de pensamentos, denomina-se como controlo de 

interferência. Desta forma, a flexibilidade envolveria a memória de trabalho e o controlo inibitório para o 

indivíduo conseguir criar diferentes formas de lidar com um determinado problema ou situação (Diamond, 

2013, citado por Oliveira, 2017). Já O planeamento consiste numa sequência de ações planeadas para um 

fim, envolvendo a monitorização, a avaliação e atualização (Jurado & Rosselli, 2007, citado por Czer-

mainski, Bosa & Salles, 2013).   

 

Ozonoff et al., foram os primeiros a estudar a disfunção executiva no Autismo (Ozonoff, Pennington & Ro-

gers, 1991, citado por Talero-Gutiérrez, Palacio, Quiñones, Rubio & Vélez-van-Meerbeke, 2015). Os auto-

res chegaram à conclusão que os principais comprometimentos cognitivos eram a flexibilidade, o planea-

mento, o controlo inibitório e a memória de trabalho, o que se traduz nas perseverações, comportamentos 

estereotipados, resistência à mudança (Hill Ell, 2004; Talero, Martinez, Ovalle, Velásques & Zarruk, 2003; 

Johnson, 2012; Geurts, Verte, Oosterlaan, Roeyers & Sergeant, 2004; López, Lincoln & Ozonoff, 2005, 

citado por Talero-Gutiérrez, Palacio, Quiñones, Rubio & Vélez-van-Meerbeke, 2015). Ainda são de salien-

tar as dificuldades no planeamento e na organização das ações a desempenhar, que junto da inflexibilidade 

vão dar lugar aos défices sociais e cognitivos (Hill Ell, 2004; Geurts, Corbett & Solomon, 2009, citado por 

Talero-Gutiérrez, Palacio, Quiñones, Rubio & Vélez-van-Meerbeke, 2015).  

Ainda que estudos mais actuais continuem a apontar para disfunções executivas na Perturbação do Espec-

tro do Autismo, ainda não se sabe bem quais seriam os mais comprometidos, muito pelo quadro heterogé-

neo característico (Chan et al., 2009; Geurts, Verté, Oosterlaan, Roeyers & Sergeant, 2004; Hill & Bird, 

2006; Towgood et al., 2009, citado por Czermainski, Bosa & Salles, 2013).  

Para além do mais, alguns investigadores encontraram resultados contrários, no sentido de determinados 

domínios das funções executivas estarem intactos (Griffith, Pennington, Wehner & Rogers, 1999, citado 

por Gilotty, Kenworthy, Sirian, Black & Wagner, 2010). A discrepância encontrada entre os estudos pode 

ser explicada pelo facto das diferentes pesquizas serem acerca de domínios e habilidades das funções exe-

cutivas distintas (Gilotty, Kenworthy, Sirian, Black & Wagner, 2010).  
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Testes/Tarefas e Instrumentos de avaliação para as funções executivas no Espectro do Autismo, segundo 

Czermainski, Bosa & Salles (2013): 

Inibição e funções executivas quotidianas: TONI III (Test of Non-verbal Inteligence; Figuras Complexas de Rey, Hong 

Kong List Learning Test; Teste de Reconhecimento de objecto; Continuous Performance Test II-CPT; BRIEF 

(Behavioral Rating Inventory of Executive Functions). 

Inibição: Teste de Stroop; Flancker Test e Tarefa Go/No Go. 

Inibição - resistência à interferência distractora: Prepotent Response Innibition Task; Flancker visual filtering Task; tarefa 

se memória de interferência pró-ativa.  

Planeamento, flexibilidade cognitiva, fluência verbal semântica e ortográfica, e velocidade de processamento: Change 

Task; Torre de Londres; WCST (Teste Wisconsin de Classificação de Cartas); Teste de Retenção Visual de Benton; 

Circle Drawing Task; Opposite Worlds of the Test of Everyday Attention for Children; Blocos de Corsi. 

Inibição, planeamento e fluência verbal ortográfica: WCST, Teste de Stroop e CPT (Continuous Performance Test). 

Planeamento e memória de trabalho espacial: subtestes da bateria de CANTB. 

Planeamento: Torre de Hanói, Tarefa de resolução de problemas. 

Inibição, erros de perseveração e planeamento: Teste de Stroop; Teste de Hayling Junior; Torre de Londres; WCST. 

Erros de perseveração e de alternância: Teste de Wisconsin de Classificação de Cartas. 

 

Um dos cuidados a se ter na utilização destes testes, tarefas e instrumentos acima citados, é que por as fun-

ções executivas serem vistas por uns ou de uma forma una ou por outros como decomposta, faz com que 

estas formas de avaliação neuropsicológica tenham como base diferentes modelos, ainda que o propósito 

seja o mesmo: avaliar as funções executivas (Jurado, Rosselli; Kenworthy et al., 2008, citado por Czer-

mainski, Bosa & Salles, 2013).  

No entanto, como foi possível observar, uma grande parte dos testes, tarefas e instrumentos dizem respeito 

à avaliação de domínios específicos (Chan et al., Czermainski, Bosa & Salles, 2013). Tal leva a que, inevi-

tavelmente, a avaliação seja das funções executivas, bem como de outros processos cognitivos não perten-

centes ao funcionamento executivo (Hamdan & Pereira, 2009, citado por Czermainski, Bosa & Salles, 

2013).  

 

Um outro fator a nomear é o ambiente em que são aplicados os testes, tarefas e instrumentos. Se no labora-

tório se pode controlar melhor as condições de aplicação, no meio clínico tudo se torna mais difícil. Segun-

do Ardila (2005, citado por Czermainski, Bosa & Salles, 2013), há a influência da relação que se estabelece 

entre examinador e examinando. A comunicação entre ambos, o próprio procedimento conduzido, os siste-

mas de valores internos e a interpretação que o indivíduo faz das instruções é extremamente importante 

(Czermainski, Bosa & Salles, 2013).  

Outras variáveis como a cultura e o nível socioeconómico devem ser igualmente objecto de atenção por 

parte do neuropsicólogo (Czermainski, Bosa & Salles, 2013).  
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Habilidades Extraordinárias Savant na PEA 

Quando existe um comprometimento das funções cognitivas é preciso relembrar as contribuições das neu-

rociências para a sua explicação, de tal maneira que hoje é bastante consensual a ideia de que as perturba-

ções psicopatológicas e psiquiátricas se relacionam significativamente com alterações ao nível neuroanató-

mico e neuroquímico (Mendes, 2014). As disfunções cognitivas tendem a ser mais severas em determina-

das doenças, uma delas é a Perturbação do Espectro do Autismo.  

Apesar de todos os défices mencionados no tópico anterior, acontece que a maioria dos indivíduos com Es-

pectro do Autismo tem algo em que é particularmente e excecionalmente bom. Quando estas habilidades 

tocam um extremo, falamos de habilidades Savant, que se convertem numa Síndrome de Savant (Frith & 

Happé, 2005). A Associação Americana de Deficiência Mental (AAMD) definiu em 1983 os savants como 

sendo os indivíduos que apresentando um atraso mental, têm uma performance extraordinária em áreas bas-

tante circunscritas. Miller, em 1988, dizia que tinham de acontecer duas coisas: 1) uma performance superi-

or numa dada área, quando comparada com a população normalizada; 2) uma discrepância entre essa per-

formance e o nível de funcionamento geral (Howlin, Goode, Hutton & Rutter, 2009). Dentro dos savants, 

Treffer (1989, citado por Howlin, Goode, Hutton & Rutter, 2009), faz uma distinção entre os savants prodí-

gio e talentosos, em que os primeiros não apresentam uma discrepância em relação ao nível de funciona-

mento geral, contrariamente aos segundos.  

As habilidades Savant podem ser de vários tipos. As mais comuns são as relacionadas com a Matemática, 

seguida pelas musicais e de memória. As menos frequentes são as relacionadas com a hiperlexia ou facili-

dade em aprender novos idiomas, de coordenação e motoras (Tredgold, 1952; Rimland, 1978, citado por 

Howlin, Goode, Hutton & Rutter, 2009).  

Tem sido relatado ao longo dos séculos indivíduos que, embora tenham um forte comprometimento da in-

teligência, são particularmente bons numa área (Southall, 1979; Smith, 1983; Heaton & Wallace, 2004, ci-

tado por Howlin, Goode, Hutton & Rutter, 2009). O termo idiot savant foi usado pela primeira vez por 

Down em 1887, para descrever a prevalência da doença mental e habilidades superiores (Down, 1887, cita-

do por Puente, Heller & Sekely, 2016). Por esta altura idiot era concebido como uma pessoa com um QI 

inferior a 25 e savant como uma palavra derivada do francês savoir, significando pessoa com conhecimen-

to (Treffert, 2009).  

Entretanto, a Síndrome de Savant pode vir associada à deficiência intelectual ou a quadros como o Espectro 

do Autismo (Bezerra, 2016). No caso da PEA, Treffert (2000) e antes O´Connor & Hermelin (1987) citado 

por Howlin, Goode, Hutton & Rutter, 2009), dizem que cerca de metade das habilidades extraordinárias 

acontecem em quadros de Autismo. Assim, as conclusões a que se têm chegado é no sentido de tais habili-

dades serem significativamente mais prevalentes em indivíduos com um diagnóstico de PEA do que nos 

restantes.  
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Na PEA, as habilidades extraordinárias têm sido estudadas por diversos autores. Um dos primeiros foi 

Kanner em 1971, ao descrever 6 dos 11 casos como correspondendo a sujeitos com habilidades extraordi-

nárias, na sua maioria musicais e mnésicas. Já em 1944, Asperger tinha relatado também habilidades sa-

vant, só que de cálculo e soletração. Em 1978, foi a vez de Rimland relatar altas habilidades, na sua maioria 

musicais, mnésicas, matemáticas/cálculo e arte, correspondentemente. Ainda, mais de metade tinha múlti-

plas habilidades. Mais recentemente, em 2004, Bolte & Poustka identificaram 33 savants numa amostra de 

254 autistas, com novamente uma grande parte desses 33 sujeitos a ter mais do que uma habilidade extraor-

dinária (Howlin, Goode, Hutton & Rutter, 2009).  

 

O que se sabe acerca das habilidades extraordinárias no Espectro do Autismo, é sistematizado por Treffert 

(2009) da seguinte forma: 

Atinge um em cada 10 autistas; 

É mais prevalente no sexo masculino; 

Tipicamente não se desenvolve apenas uma habilidade extraordinária, mas sim um conjunto; 

As habilidades de savant podem ser de três tipos: talentosas, prodigiosas e fragmentadas; 

As habilidades são sempre acompanhadas por uma memória prodigiosa; 

A Síndrome de Savant pode ser congénita ou adquirida/desenvolvida; 

As habilidades extraordinárias não desaparecem ou esvanecem; 

Uma única teoria não pode explicar todos os savants ao mesmo tempo. 

 

Como é possível os autistas que apresentam défice cognitivo possuírem habilidades extraordinárias, ainda é 

um desafio. Algo que se sabe acerca do desenvolvimento das habilidades savant, é não serem aprendidas 

ou ensinadas formalmente, mas sim didaticamente. Para esse desenvolvimento, a questão da prática tem 

sido bastante estudada, mostrando-se essencial. O problema começa na explicação dos casos em que a ha-

bilidade surge de forma repentina, sem sinais anteriores indicativos (Wallace, 2008).    

As explicações neuropsicológicas acerca do seu desenvolvimento e aparecimento baseiam-se na Teoria da 

baixa coerência central e na Teoria do cérebro masculino extremo. Alguns autores explicam que o seu sur-

gimento e desenrolo se deve ao facto de terem mais atenção aos pormenores e detalhes do que ao todo. 

Nessa medida, o processamento bottom-up e top-down seria anormal e resultaria num paradoxo de habili-

dades e défices (Frith & Happé, 2005; Wallace, 2008). Complementando a Teoria da Fraca Coerência Cen-

tral, temos a Teoria do cérebro masculino extremo. Como visto anteriormente, Baron-Cohen e colaborado-

res (2001), verificaram uma predominância do cérebro do tipo masculino nos indivíduos autistas. De acor-

do com o mesmo autor, pessoas autistas tendem a preferir ambientes e sistemas que variem pouco. O mes-

mo parece acontecer com os savants (Wallace, 2008).    
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Avaliação das Habilidades Extraordinárias Savant na PEA  

Para se conseguir avaliar as habilidades extraordinárias de crianças autistas, pode-se recorrer a diversos 

meios e fontes de informação. Inicialmente, o neuropsicólogo vai tentar observar e perceber através da en-

trevista, se as mesmas estão ou não presentes, se são apenas uma ou várias. Uma das fontes de informação 

mais importante são os pais ou cuidadores. A eles pode ser aplicado um questionário que rastreie a presen-

ça de alguma habilidade fora do comum, bem como um relato da mesma (Howlin, Goode, Hutton & Rut-

ter, 2009). 

Também há um conjunto de instrumentos de avaliação que podem ser utilizados na hora de avaliar as habi-

lidades savant em autistas (Benneth & Heaton, 2017; Young & Nettlbeck, 1995; Wallace, 2008; Howlin, 

Goode, Hutton & Rutter, 2009): 

Matrizes Progressivas de Raven – raciocínio não verbal; 

WMS-R (Wechler Memory Scale-Revised): memória visual, verbal e retrógrada – memória de curto e longo prazo; 

WIAT (Wechsler Individual Achievement test) – subtestes de operações numéricas e raciocínio matemático; 

Teste de Pensamento Criativo de Torrance – criatividade; 

Schonell Graded Word Reading Test e Neale Analysis of Reading Ability-Revised: leitura e compreensão; 

WISC III: inteligência; 

EFT (Embedded Figures Test): estilo cognitivo; 

IT (Inspection Time): velocidade de processamento; 

Figura Complexa de Rey: memória visuoespacial; 

Hooper Visual Organization Test: processamento global; 

Wisconsin Card Sorting Test: funções executivas e flexibilidade; 

Wechsler Verbal Scale: habilidades verbais/linguísticas. 

Se o objectivo for avaliar habilidades extraordinárias musicais, o que se faz tipicamente é apresentar um 

conjunto de estímulos musicais à criança, podendo ser uma música ou sons (Young & Bettbeck, 1995).  

Algo importante a salientar é que o avaliar de determinados processos cognitivos nas habilidades extraordi-

nárias savant, como acima foi feito, pode ser vantajoso no sentido de uma avaliação mais completa e fide-

digna (Wallace, 2008).  

Interpretação e tratamento dos resultados 

Até agora, o grande foco foi na identificação dos sintomas ou sinais, na definição dos constructos que se 

pretende avaliar (neste caso em particular, as funções executivas e as habilidades extraordinárias) e nas di-

ferentes formas de obter informação. Mas como é que o neuropsicólogo vai interpretar os resultados? Em 

primeiro lugar, deve sempre ponderar os resultados de acordo com a idade, escolaridade, sexo, condições 

socioeconómicas e características da própria doença, pelo risco de interferência nos instrumentos a admi-

nistrar (Woods et al., 2009, citado por Mendes, 2014). Em segundo lugar, o neuropsicólogo deve ter sem-

pre em consideração os valores normativos para a população em causa, assim como conceitos como a vali-

dade, fiabilidade e confiabilidade.  
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Discussão crítica 

 

A ideia principal que pude reter do presente artigo é a complexidade que a avaliação neuropsicológica re-

presenta para os psicólogos especializados em Neuropsicologia. É todo um processo que deve ser levado 

sempre com o maior profissionalismo, segundos as normas éticas e deontológicas da profissão. Deve ser 

conduzido por alguém experiente e que compreenda o processo avaliativo como um continuum com a inter-

venção. Por isso, o seu planeamento deve ser criterioso e cuidadoso.  

Quando falamos da avaliação de crianças com autismo, todo o processo torna-se ainda mais complexo, ten-

do em conta que podem existir perturbações ao nível da linguagem. Acrescendo, há sempre as dificuldades 

nas interações sociais que vão fazer com que a necessidade do neuropsicólogo procurar fazer uma boa ana-

mnese junto dos pais seja ainda maior, bem como uma seleção adequada dos instrumentos e constructos 

sobre os quais se vai debruçar. No contexto português, talvez um dos maiores entraves seja a inexistência 

de muitos dos instrumentos de avaliação para autistas, aferidos para a população portuguesa. Tal vai fazer 

com que os resultados sejam afetados de forma não intencional.  

Tendo-se compreendido as teorias neuropsicológicas que se afirmam como etiologia para a Perturbação do 

Espectro do Autismo, foi mais fácil fazer a ponte com a avaliação das funções executivas e das habilidades 

extraordinárias. Mesmo que pareça não existir ligação, é fundamental pensar no quadro do autismo como 

um espectro bastante heterogéneo, que vai dar lugar a alguns fenómenos mais raros como a Síndrome de 

Savant. Só então se compreende que défices no funcionamento executivo da criança não significa que não 

possam existir habilidades extraordinárias. Pelas características da PEA, essas habilidades são explicadas 

pela Teoria da Fraca Coerência Central e do cérebro masculino extremo.  

Em futuras investigações seria ideal aprimorar os recursos para os psicólogos e neuropsicólogos portugue-

ses no momento da avaliação, bem como um maior investimento na procura de mais informação e dados 

acerca da ligação entre habilidades extraordinárias e défices nas funções executivas. Tudo isso beneficiaria 

quem procura ajuda, contribuindo para um processo terapêutico mais ajustado, nomeadamente às suas ca-

racterísticas únicas e originais.  



Editor: Éditos Prometaicos – Portugal                           Iberian Journal of Clinical and Forensic Neuroscience – IJCFN  

ISSN: 2182 -0290 23                              Year VI, Vol. VI, n 15, 2020, Jul - Sep  

 

Referências Bibliográficas 

APA (2014). DSM 5. Manual de Diagnóstico e Estatístico das Perturbações Mentais, 5ª Edição. Lisboa: Climepsi Editores. 

Albuquerque Maranhão, S. S., & Pires, I. A. H. (2018). Funções executivas e habilidades sociais no espectro autista: um estudo 

multicasos. Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, 17(1). 

Almeida, A. D. (2010). Avaliação neuropsicológica de crianças e adolescentes com autismo e outros transtornos invasivos do 

desenvolvimento. 

Barros, P. M., & Hazin, I. (2013). Avaliação das funções executivas na infância: revisão dos conceitos e instrumen-

tos. Psicologia em Pesquisa, 7(1), 13-22. 

Baron-Cohen, S., Leslie, A. M., & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a “theory of mind”?. Cognition, 21(1), 37-46. 

Bennett, E., & Heaton, P. F. (2017). Defining the clinical and cognitive phenotype of child savants with autism spectrum disor-

der. Current Pediatric Research. 

Bezerra, G. F. (2016). Sujeitos com deficiência intelectual e habilidades extraordinárias: isso é possível?. CONBRASD GESTÃO 

2015-2016, 2(3). 

Czermainski, F. R., Bosa, C. A., & Salles, J. F. D. (2013). Funções executivas em crianças e adolescentes com transtorno do 

espectro do autismo: uma revisão. Psico. Porto Alegre. Vol. 44, n. 4 (out./dez. 2013), p. 518-525. 

Capovilla, A. G. S. (2006). Desenvolvimento e validação de instrumentos neuropsicológicos para avaliar funções executi-

vas. Avaliaçao Psicologica: Interamerican Journal of Psychological Assessment, 5(2), 239-241. 

Dias, Natália Martins, Menezes, Amanda, & Seabra, Alessandra Gotuzo. (2010). Alterações das funções executivas em crianças 

e adolescentes. Estudos Interdisciplinares em Psicologia, 1(1), 80-95.  

Figueira, M., Sampaio, D., & Afonso, P. (2014). Manual de Psiquiatria Clínica (1st ed., pp. 81-93). Lisboa: Lidel - Edições Téc-

nicas. 

Frith, U., & Happé, F. (2005). Autism spectrum disorder. Current biology, 15(19), R786-R790. 

Gilotty, L., Kenworthy, L., Sirian, L., Black, D. O., & Wagner, A. E. (2002). Adaptive skills and executive function in autism 

spectrum disorders. Child Neuropsychology, 8(4), 241-248. 

Godoy, S., Dias, N. M., Trevisan, B. T., Menezes, A., & Seabra, A. G. (2018). Concepções teóricas acerca das funções executi-

vas e das altas habilidades. Cadernos de pós-graduação em distúrbios do desenvolvimento, 10(1). 

Haase, V. G. (2016). Como a Neuropsicologia pode contribuir para a educação de pessoas com deficiência intelectual e/ou autis-

mo? Pedagogia em Ação, 8(2). 

Hamdan, A., & Pereira, A. (2009). Avaliação Neuropsicológica das Funções Executivas: Considerações Metodológi-

cas.Psicologia: Reflexão e Crítica, 22 (3), 386-393. 

Howlin, P., Goode, S., Hutton, J., & Rutter, M. (2009). Savant skills in autism: psychometric approaches and parental re-

ports. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 364(1522), 1359-1367. 

Jiménez, E. A. A., Ballabriga, M. C. J., Martin, A. B., & Arrufat, F. J. (2015). Executive function associated to symptoms of 

attention deficit hyperactivity disorder and paediatric bipolar disorder. Psicologia: Reflexão e Crítica, 28(3), 544-553. 

Jou, G. I. D., & Sperb, T. M. (1999). Teoria da mente: diferentes abordagens. Psicologia: reflexão e crítica. Porto Alegre. Vol. 

12, n. 2 (1999), p. 287-306. 

Jorge, L. M. D. (2003). Instrumentos de avaliação de autistas: revisão de literatura. 



Editor: Éditos Prometaicos – Portugal                           Iberian Journal of Clinical and Forensic Neuroscience – IJCFN  

ISSN: 2182 -0290 24                              Year VI, Vol. VI, n 15, 2020, Jul - Sep  

Lima Velloso, R., Vinic, A. A., Duarte, C. P., Dantino, M. E. F., Brunoni, D., & Schwartzman, J. S. (2018). Protocolo de avalia-

ção diagnóstica multidisciplinar da equipe de transtornos globais do desenvolvimento vinculado à pós-graduação em distúrbios 

do desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Cadernos de Pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvimen-

to, 11(1). 

Linhares, C. D. C. D. (2012). Avaliação neuropsicológica e cognitiva dos transtornos do espectro autista: revisão sistemática da 

literatura. 

Lopes, R. M. F., Bastos, A. S., & de Lima Argimon, I. I. (2017). Treino Das Funções Executivas em Idosos: Uma Revisão Siste-

mática da Literatura. Cuadernos de Neuropsicología/Panamerican Journal of Neuropsychology, 11(1). 

Losh, M., Adolphs, R., Poe, M. D., Couture, S., Penn, D., Baranek, G. T., & Piven, J. (2009). Neuropsychological profile of au-

tism and the broad autism phenotype. Archives of general psychiatry, 66(5), 518-526. 

Michalick-Triginelli, M. F., Pimenta, C. F., dos Santos, A. H. P., Rodrigues, F. A., de Carvalho Ribeiro, Â., Ferreira, F. S. E., & 

de Sousa, M. F. (2018). Avaliação Neuropsicológica: o papel da pesquisa na aprendizagem do psicólogo em formação. Pretextos

-Revista da Graduação em Psicologia da PUC Minas, 3(6), 309-327. 

Monteiro, P. (2014). Psicologia e Psiquiatria da Infância e da Adolescência. Lidel. 

Moretti, L. H. T., & Martins, J. B. (1997). Contribuições da neuropsicologia para a psicologia clínica e a educação.  Psicologia 

Escolar e Educacional, 1(2-3), 67-70. 

Neumann, D. M. C., TARIGA, A., Perez, D. F., Gomes, P. M., SILVEIRA, J., & Azambuja, L. S. (2017). Avaliação neuropsico-

lógica do transtorno do Espectro Autista. Psicologia. pt ISSN, 1646-6977 

Oliveira, S. D. D. (2017). Correlação entre os resultados de avaliações neuropsicológicas e o desempenho em discriminação con-

dicional com crianças com Transtorno do Espectro do Autismo. 

Padovani, C. R., & Assumpção Junior, F. B. (2010). Habilidades sociais na Síndrome de Asperger. Boletim-Academia Paulista 

de Psicologia, 30(1), 155-167. 

Pieczarka, T. (2017). O desenvolvimento do transtorno do espectro autista: considerações a partir de Piaget. 

Puente, A. E., Heller, S., & Sekely, A. (2016). Neuropsychological analysis of an idiot savant: A case study.  Applied Neuropsy-

chology: Adult, 23(6), 459-463. 

Talero-Gutiérrez, C., Palacio, C. M. E., Quiñones, P. S., Rubio, G. M., & Vélez-van-Meerbeke, A. (2015). Trastorno del espec-

tro autista y función ejecutiva. Acta Neurol Colomb, 31(3), 246-252. 

Treffert, D. A. (2009). The savant syndrome: an extraordinary condition. A synopsis: past, present, future.  Philosophical Trans-

actions of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 364(1522), 1351-1357. 

Young, R. L., & Nettelbeck, T. (1995). The abilities of a musical savant and his family. Journal of autism and developmental 

disorders, 25(3), 231-248. 

Wallace, G. L. (2008). Neuropsychological studies of savant skills: Can they inform the neuroscience of giftedness?. Roeper 

Review, 30(4), 229-246. 

Zanolla, T. A., Fock, R. A., Perrone, E., Garcia, A. C., Perez, A. B. A., & Brunoni, D. (2018). Causas genéticas, epigênicas e, 

ambientais do transtorno do espectro autista. Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, 15(2). 

Zwick, G. P. (2017). Neuropsychological assessment in autism spectrum disorder and related conditions. Dialogues in clinical 

neuroscience, 19(4), 373. 



Editor: Éditos Prometaicos – Portugal                           Iberian Journal of Clinical and Forensic Neuroscience – IJCFN  

ISSN: 2182 -0290 25                              Year VI, Vol. VI, n 15, 2020, Jul - Sep  

 

 

 

O DESAPARECIMENTO DE MADELEINE MCCANN - AFINAL A “VIDA” DE MADELEINE MCCANN 

É UMA PIADA?: QUEM SE IMPORTA? 

UMA ANÁLISE NEUROPSICOLÓGICA - PARTE 2 

 

 

THE DISAPPEARANCE OF MADELEINE MCCANN -  IS IT MADELEINE MCCANN’S LIFE  A JOKE, AFTER ALL?  

WHO CARES? A NEUROPSYCHOLOGICAL ANALYSIS - PART 2 

 

LA DESAPARICIÓN DE MADELEINE MCCANN - DESPUÉS DE LA "VIDA" DE MADELEINE MCCANN 

¿ES UNA BROMA?: ¿A QUIÉN LE IMPORTA? UN ANÁLISIS NEUROPSICOLÓGICO - PARTE 2 

 

 

(Abreviated Titles) 

POR: Neuropsicologia e MADELEINE MCCANN  

ING: Neuropsychology and MADELEINE MCCANN  

ESP: Neuropsicología y MADELEINE MCCANN  

 

 

 

 

Aline Monteiro Gonçalves Barreto 

Licenciadtura (Std) em Psicologia Clínica e da Saúde – Universidade da Beira Interior (Portugal) 

aline.barreto@ubi.pt 

 

Luis Alberto Coelho Rebelo Maia 

Phd, Docente de Neuropsicologia na Universidade da Beira Interior (Portugal) lmaia@ubi.pt 

 

mailto:aline.barreto@ubi.pt
mailto:lmaia@ubi.pt


Editor: Éditos Prometaicos – Portugal                           Iberian Journal of Clinical and Forensic Neuroscience – IJCFN  

ISSN: 2182 -0290 26                              Year VI, Vol. VI, n 15, 2020, Jul - Sep  

 

 

RESUMO  

 

O desaparecimento de Madeleine McCann foi um acontecimento memoriável na história da justiça portuguesa, uma vez que 

foi um dos desaparecimentos com mais impacto mediático no país e no mundo. Madeleine McCann (também conhecida por 

Maddie) encontrava-se em férias com a sua família em Portugal e desapareceu no dia três de maio de 2007 na Praia da Luz, 

Algarve. Na altura a criança tinha apenas três anos de idade, e estava acompanhada dos seus pais Kate e Gerry McCann, e dos 

seus irmãos gémeos Sean e Amelie que tinham apenas dois anos de idade quando a sua irmã mais velha desapareceu no quar-

to do Ocean Club, um dos vários edifícios da Praia da Luz. Os seus pais, haviam saído para jantar num restaurante próximo do 

apartamento onde estavam hospedados, que ficava a cerca de 50 metros de distância do local (90 metros caminhando pela 

rua), deixando assim Maddie e os seus dois irmãos a dormir no quarto onde estavam hospedados. Este restaurante escolhido 

pela família McCann e pelos seus amigos aparentava ser o sítio mais conveniente para jantar, uma vez que enquanto as crian-

ças dormiam nos seus quartos eles poderiam vigiar tudo o que acontecia nas redondezas. Deste modo, foi acordado entre os 

McCann e os seus amigos que a cada meia hora um dos elementos da mesa iria levantar-se para verificar o estado das crianças 

nos seus respetivos quartos. Por volta das 22 horas, Kate decide fazer o seu turno e verificar novamente o estado das crianças, 

contudo esta ficou surpreendida quando, ao olhar para o quarto, se deparou com uma luz mais forte do habitual e a porta mais 

aberta do que estava anteriormente. A mesma entrou no quarto e apercebeu-se que Maddie já não se encontrava deitada na 

sua cama, e que a janela estava aberta comos estores levantados. “Desatei a correr até ao restaurante de tapas, a gritar: 

“Levaram a Madeleine!”. Foi aí que o pesadelo começou”. (Kate McCann, 2007) Após esse anúncio por parte de Kate, todas as 

pessoas das redondezas ajudaram nas buscas iniciais, enquanto Gerry pediu na receção para ligarem para a polícia portuguesa. 

Quando um crime é cometido, os primeiros agentes a chegar são responsáveis pelo isolamento do local e por o manter tal co-

mo o encontraram. Isto significa que têm de se certificar que ninguém toca em nada ou move alguma coisa do seu lugar, por-

que se o fizerem estão a comprometer os vestígios ou a contaminar o local (Cenas de Crime, 2008). Esta é uma história que 

continuaremos a contar cientificamente, pois tal não pode acabar aqui! Por exemplo, na semana de submissão deste artigo os 

media e representantes da Alemanha e Inglaterra garantiram que Maddie estava morta, mais ainda, apresentaram ao mundo 

inteiro o mais que certo suspeito pela morte de não só de Maddie, mas como outras vítimas, responsável e suspeito de outros 

crimes, com largo registo prisional. Hoje, responsáveis britânicos referem que Maddie está viva. Comprometemo-nos, na se-

gunda parte deste artigo, a apresentar uma análise neuropsicológica, jurídica e penal dos dados a que conseguimos aceder, 

não pelos media, mas sim por aquilo que caracteriza neuropsicologicamente quem fez o que a Maddie (raptou-a, criou-a como 

seu elemento de família ou matou-a). Isto fica para a segunda parte deste artigo. E que a paz esteja com Maddie.  

 

Palavras-chave: Madeline McCann, neuropsicologia, suspeitos múltiplos, anos para resolver um caso.  
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ABSTRACT  

 

The disappearance of Madeleine McCann was a memorable event in the history of Portuguese justice, as it was one of the 

disappearances with the most media impact in the country and in the world. Madeleine McCann (also known as Maddie) was 

on vacation with her family in Portugal and disappeared on May 3, 2007 in Praia da Luz, Algarve. At the time the child was just 

three years old, and was accompanied by his parents Kate and Gerry McCann, and his twin brothers Sean and Amelie who 

were just two years old when their older sister disappeared in the Ocean Club room, one of the several buildings of Praia da 

Luz. Her parents had gone out to dinner at a restaurant near the apartment where they were staying, which was about 50 me-

ters away from the place (90 meters walking down the street), thus leaving Maddie and her two brothers to sleep in the room 

where they were staying. hosted. This restaurant chosen by the McCann family and their friends appeared to be the most con-

venient place to dine, since while the children slept in their rooms they could watch everything that happened in the surroun-

dings. In this way, it was agreed between the McCanns and their friends that every half hour one of the elements of the table 

would get up to check the condition of the children in their respective rooms. At around 10 pm, Kate decides to take her shift 

and check the children's condition again, but she was surprised when, looking at the room, she saw a brighter light than usual 

and the door was more open than it was. previously. She entered the room and realized that Maddie was no longer lying on 

her bed, and that the window was open with the blinds up. "I started running to the tapas restaurant, shouting," They took 

Madeleine! " That's when the nightmare started”. (Kate McCann, 2007) After this announcement by Kate, everyone in the 

neighborhood helped with the initial searches, while Gerry asked at the reception to call the Portuguese police. When a crime 

is committed, the first agents to arrive are responsible for isolating the site and maintaining it as they found it. This means that 

they have to make sure that nobody touches anything or moves anything from their place, because if they do, they are com-

promising the traces or contaminating the place (Cenas de Crime, 2008). This is a story that we will continue to tell, scientifical-

ly, as it cannot end here! For example, in the week of submission of this article, the media and representatives of Germany and 

England assured that Maddie was dead, moreover, they presented the whole world with the most certain suspect for the de-

ath of not only Maddie, but as other victims, responsible and suspect of other crimes, with wide prison record. Today, British 

officials say Maddie is alive. We commit ourselves, in the second part of this article, to present a neuropsychological, legal and 

penal analysis of the data that we are able to access, not by the media, but by what characterizes neuropsychologically who did 

what to Maddie (kidnapped her, raised her as a family member or killed her). This is for the second part of this article. And pea-

ce be with Maddie.  

 

Keywords: Madeline McCann, neuropsychology, multiple suspects, years to solve a case. 
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RESUMEN  

 

La desaparición de Madeleine McCann fue un hecho memorable en la historia de la justicia portuguesa, ya que fue una de las 

desapariciones con mayor repercusión mediática del país y del mundo. Madeleine McCann (también conocida como Maddie) 

estaba de vacaciones con su familia en Portugal y desapareció el 3 de mayo de 2007 en Praia da Luz, Algarve. En ese momento, 

el niño tenía solo tres años y estaba acompañado por sus padres Kate y Gerry McCann, y sus hermanos gemelos Sean y Amelie, 

que tenían solo dos años cuando su hermana mayor desapareció en la habitación del Ocean Club. uno de varios edificios en 

Praia da Luz. Sus padres habían salido a cenar a un restaurante cercano al apartamento donde se alojaban, que estaba a unos 

50 metros del lugar (90 metros caminando por la calle), dejando así a Maddie y la sus dos hermanos durmiendo en la habitaci-

ón donde se alojaban. Este restaurante elegido por la familia McCann y sus amigos parecía el lugar más conveniente para ce-

nar, ya que mientras los niños dormían en sus habitaciones podían ver todo lo que pasaba en los alrededores. De esta forma, 

los McCann y sus amigos acordaron que cada media hora uno de los elementos de la mesa se levantaría para comprobar el 

estado de los niños en sus respectivas habitaciones. Alrededor de las 10 de la noche, Kate decide tomar su turno y revisar el 

estado de los niños nuevamente, sin embargo se sorprendió cuando al mirar la habitación vio una luz más brillante de lo habi-

tual y la puerta estaba más abierta que antes. . Entró en la habitación y se dio cuenta de que Maddie ya no estaba acostada en 

su cama y que la ventana estaba abierta con las persianas subidas. "Comencé a correr hacia el restaurante de tapas, gritando:" 

¡Se llevaron a Madeleine! " Fue entonces cuando empezó la pesadilla ”. (Kate McCann, 2007) Luego de este anuncio de Kate, 

todos en el vecindario ayudaron con las búsquedas iniciales, mientras que Gerry pidió en la recepción llamar a la policía portu-

guesa.  

Cuando se comete un delito, los primeros agentes en llegar se encargan de aislar el lugar y mantenerlo tal como lo encontra-

ron. Esto significa que deben asegurarse de que nadie toque ni mueva nada de su lugar, porque si lo hacen, están comprometi-

endo las huellas o contaminando el lugar (Cenas de Crime, 2008). Esta es una historia que continuaremos contando científica-

mente, ¡ya que esto no puede terminar aquí! Por ejemplo, en la semana de presentación de este artículo, los medios y repre-

sentantes de Alemania e Inglaterra aseguraron que Maddie estaba muerta, además, presentaron al mundo entero al sospecho-

so más certero por la muerte no solo de Maddie, sino como otras víctimas, responsables y sospechoso de otros delitos, con 

amplio historial penitenciario. Hoy, los funcionarios británicos dicen que Maddie está viva. Nos comprometemos, en la segun-

da parte de este artículo, a presentar un análisis neuropsicológico, legal y penal de los datos a los que somos capaces de acce-

der, no por los medios de comunicación, sino por lo que caracteriza neuropsicológicamente quién hizo qué Maddie 

(secuestrado, criado, ella como miembro de su familia o la mató). Esto es para la segunda parte de este artículo. Y la paz sea 

con Maddie. 

 

Palabras clave: Madeline McCann, neuropsicología, múltiples sospechosos, años para resolver un caso. 
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Nota: a repetição do resumo da parte 1 deste artigo deve-se ao facto de o leitor ter a oportunidade de se inteirar do abordado 

na parte 1. Para uma leitura mais aprofundada, ver parte 1 em https://www.psicologia.pt/artigos/textos/A1416.pdf 

 

INTRODUÇÃO – parte 2 

No passado dia 03 de junho de 2020 o mundo se deparou novamente com uma nova linha de investigação no caso do desapa-

recimento de Madeleine McCann.  

Treze anos depois surge um novo suspeito, levando assim a novamente uma grande agitação dos media e de toda a população. 

Todos nós desejamos saber qual o desfecho deste caso, contudo, será que estaremos perto do verdadeiro “fim”?  

Afinal, quem é este novo suspeito e qual a sua importância para a resolução do caso? Quais os indícios que apontam para o 

envolvimento deste indivíduo no desaparecimento de Madeleine McCann? 

Este novo suspeito é denominado de Christian Brueckner, um alemão que no ano do desaparecimento de Madeleine McCann 

vivia a cerca de um quilómetro da Praia da Luz, local onde o casal McCann estavam hospedados juntamente com os seus três 

filhos.  

Toda esta investigação começou quando Christian Brueckner se encontrava em um bar conversando com os seus amigos e, 

após ter visto na televisão uma reportagem sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, revelou que saberia o que teria 

acontecido com a menina, e ainda indiciou que seria ele o responsável pelo desaparecimento da criança. Após tal confissão tão 

marcante e reveladora, um amigo de Christian resolveu denunciá-lo para a polícia.  

Posteriormente, Christian foi capturado em 2018 pela polícia italiana por ter violado uma turista americana de 72 anos em Por-

tugal no ano de 2005, onde cumpre atualmente pena pelo crime que cometeu. 

 

MAS AFINAL, QUAL A LIGAÇÃO ENTRE CHRISTIAN BRUECKNER E MADDIE? 

Um dos principais indícios que levaram a uma possível ligação entre Christian Brueckner e o desaparecimento de Madeleine se 

deve ao faco do novo suspeito ter vivido em Portugal, numa casa que se situava entre a Praia da Luz e Lagos entre os anos de 

1995 e 2007. É de salientar que o desaparecimento de Maddie ocorreu no ano de 2007, logo Christian estaria perto do local do 

crime e poderia assim estar envolvido com o mesmo. 

Christian Brueckner também trabalhou na área de hotelaria, executando trabalhos de gastronomia, e segundo as autoridades 

alemãs ele teria cometido alguns crimes, como roubos em casas e hotéis e alguns abusos de crianças. Deste modo, antes mes-

mo da ligação do sujeito ao desaparecimento de Madeleine McCann, Christian já havia sido investigado pela polícia portuguesa 

e alemã, uma vez que este já havia realizado alguns furtos.  

Visto que Christian já possui um longo cadastro criminal, poderíamos estar perante um criminoso “profissional” com bastante 

experiência, e que poderia assim raptar uma criança sem deixar qualquer tipo de rastro. Não se trataria assim de um crime de 

oportunidade, mas sim um crime ponderado com alguma antecedência. 

Contudo, tal como foi dito na “Parte 1” deste artigo, Janne Tanner, a amiga do casal McCann afirma ter visto um suspeito 

transportar uma criança ao colo, e descreve detalhes daquilo que observou.  

Qual o raptor que decide andar na rua com uma criança raptada nos braços numa zona aberta da Praia da Luz, se cruzando 

assim com a suposta testemunha Janne Tanner, amiga do casal McCann que poderia perfeitamente identificar a Madeleine e 

automaticamente impedir que o rapto se realize? (Barreto & Maia, 2020). 

Gonçalo Amaral em seu livro comenta: “Um rapto planeado teria de levar em linha de conta todos estes itens. O raptor teria 

que ter estudado a zona, para além dos hábitos da família e dos amigos. Seria normal que, caso não fosse dali, tivesse uma 

viatura parada na zona com menos luminosidade, que se situa do lado contrario ao sentido em que, segundo a testemunha 

Jane Tanner, se encaminhava o raptor com a criança ao colo (...) Por outro lado, se o raptor se dirigisse para uma viatura, esta 

teria que circular para o centro da Vila da Luz, passando junto do acesso do restaurante onde jantavam os pais de Madeleine, 

ou para a estrada principal acesso à EN125, onde chegaria próximo do local com melhores condições para se ocultar na escuri-

dão da noite” (Maddie A Verdade da Mentira, 2008; cit in Barreto & Maia, 2020).  
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Deste modo, é evidente que devemos retomar a hipótese anteriormente levantada, de que seria estranho um criminoso expe-

riente cometer tais lapsos no rapto de Madeleine McCann. 

Outro elo de ligação importante entre Christian Brueckner e o desaparecimento de Maddie se deve ao facto de o suspeito ter 

realizado alguns roubos a casas e hotéis. Deste modo, Christian poderia perfeitamente possuir um modus operandi específico 

para invadir um quarto de hotel sem grande dificuldade. Este indício possui a sua importância, uma vez que no quarto onde 

Madeleine desapareceu não possui nenhum sinal de arrombamento ou entrada forçada, e assim sendo, Christian deveria rela-

tar às autoridades de forma detalhada como procedeu para entrar no apartamento sem deixar qualquer tipo de vestígio, e 

assim relevar o seu modus operandi.   

O novo suspeito nos anos que morava em Portugal possuía uma autocaravana, e esta poderá ser um fator crucial na investiga-

ção do desaparecimento de Madeleine McCann, uma vez que no dia seguinte do desaparecimento da menina ele teria transfe-

rido a carrinha para o nome de uma outra pessoa.  

Deste modo, como forma de avançar nas investigações e de encontrarem novas pistas, os investigadores do caso divulgaram 

fotografias da autocaravana de Christian e apelaram à população para caso tivessem algum tipo de informação acerca das mes-

mas para contactarem a polícia de imediato. 

Foram também encontrados registros telefónicos de Christian Brueckner uma hora antes do desaparecimento de Madeleine 

McCann, e devido a esse facto a polícia alemã divulgou dois números telefónicos, como forma de obter alguma pista ou algum 

reconhecimento destes possíveis números. Contudo, esta pista telefónica possui alguma controvérsia. Como poderemos nós 

saber a hora exata do desaparecimento da criança? Até ao momento a única informação fidedigna que temos conhecimento é 

da hora em que a mãe de Maddie deu por falta da menina, e não a hora exata do seu desaparecimento. Maddie poderia ter 

desaparecido pela parte da manhã, e o anúncio ter sido dado somente a noite por Kate. Não existem provas que comprovem 

que de facto Maddie estaria no quarto a dormir enquanto os pais jantavam, apenas existem relatos dos pais e dos amigos que 

jantavam com estes que poderão ser verdadeiros ou não.  

Existe uma grande controvérsia nesta investigação, uma vez que a polícia alemã investiga o caso se tratando de um homicídio, 

considerando assim que Madeleine McCann está morta, contudo a polícia inglesa continua assumindo que Maddie poderá es-

tar viva, e investiga o caso se tratando de um desaparecimento.  

 

PRINCIPAIS ERROS COMETIDOS NESTA NOVA INVESTIGAÇÃO 

 

O surgimento desta nova investigação possui algumas falhas. 

Primeiramente, a polícia alemã comete um erro crucial de investigação ao divulgar fotografias do principal suspeito do caso 

Maddie com a idade atual, e não com a idade que o mesmo possuía no ano em que Madeleine desapareceu. E porquê tal situa-

ção é considerada uma falha de investigação? É simples. Todos nós estamos em constante mudança, até mesmo na idade adul-

ta, e muitas das vezes podemos nos tornar irreconhecíveis com o passar dos anos, especialmente quando estamos a falar de há 

treze anos atrás. Tenho a certeza que todos nós conhecemos um caso próximo de nós de alguém que tenha mudado drastica-

mente a sua aparência. Assim, seria ideal se a polícia divulgasse fotografias de Christian Brueckner quando possuía trinta anos 

de idade, ou que elaborasse algumas edições de computador para aproximar a imagem atual do suspeito na imagem que o 

mesmo possivelmente possuía há treze anos atrás.  

O ex inspetor da Polícia Judiciária, Gonçalo Amaral, através de programas de computador elaborou aquilo que poderia ser o 

aspeto físico de Christian na altura do desaparecimento de Madeleine, e deste modo será mais fácil encontrar indivíduos que 

reconheçam o suspeito, e que possam assim divulgar pistas e informações pertinentes para ajudar a solucionar o caso.  

O segundo problema principal da polícia alemã é o facto da mesma ter divulgado fotografias falsas da autocaravana que alega-

damente pertencia ao novo suspeito do caso Maddie. A fotografia apresentada pelas autoridades demonstra uma autocarava-

na branca e simples, contudo o verdadeiro veículo que pertencia a Christian possuía algumas ilustrações no seu exterior, sendo 

assim facilmente reconhecível por ser algo “fora do comum”.  
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Qual a estratégia da polícia alemã ao divulgar fotografias erróneas da autocaravana que alegadamente pertencia ao novo sus-

peito do caso Maddie? Numa primeira análise poderíamos estar perante uma estratégia onde todas as testemunhas que afir-

massem conhecer a carrinha fossem descartadas logo em primeira mão por estarem alegadamente a mentir. Contudo, o prin-

cipal objetivo poderá ser outro, totalmente oposto a este primeiro. Se divulgassem a verdadeira fotografia da carrinha esta 

seria facilmente reconhecida, e assim haveriam muitas testemunhas que se recordariam do veículo e que poderiam fornecer 

pistas a suportar ou não a tese do envolvimento de Christian Brueckner no desaparecimento da menina. Portanto, as autorida-

des poderiam ter optado por divulgar uma carrinha mais “clássica” para assim passar mais desapercebida, e consequentemen-

te não irá existir tantas testemunhas.  

 

ESTAREMOS PERANTE UM “SUSPEITO PERFEITO”? 

Com o surgimento de todos estes novos indícios estaríamos retornando à tese de que o desaparecimento de Madeleine 

McCann se trataria de um rapto, contudo a Polícia Judiciária na época das principais investigações deixou evidente de que esta 

tese seria praticamente impossível, uma vez que não foram encontradas impressões digitais do lado de fora da janela do apar-

tamento onde Madeleine McCann desapareceu, nem qualquer tipo de sinais de arrombamento ou de entrada forçada. Como 

seria possível um raptor entrar no apartamento sem deixar qualquer vestígio na janela e sem forçar uma entrada através de 

arrombamento da porta? Nem sequer existem vestígios de utilização de luvas, e tal como o ex inspetor da Polícia Judiciária, 

Gonçalo Amaral (2020) afirma: “se alguém usar luvas para entrar num apartamento deixaria marcas” (CMTV, 2020). 

Gonçalo Amaral em seu livro ainda afirma: “não há sinais de arrombamento, de entrada forçada, nem vestígios de raptor, não 

são encontradas impressões digitais e pessoas alheias aos utilizadores do apartamento, palmares ou outras que confirmem a 

tese do rapto. Inclusivamente, não são encontradas marcas de luvas, eventualmente usadas pelo raptor” (A Verdade da Menti-

ra, 2008). 

Deste modo, perante as afirmações da polícia alemã, Gonçalo Amaral supõe que os mesmos não leram com a devida atenção 

todo o processo do caso de Madeleine McCann. 

Assim, qual a necessidade da polícia alemã se envolver neste desaparecimento? Estariam eles interessados em resolver o caso 

e para isso foram buscar um suspeito alemão que poderá ser o “suspeito perfeito”? 

 

COMPORTAMENTO DA FAMÍLIA MCCANN FACE À HIPÓTESE DE RAPTO  

Existem diversos relatos de que a mãe de Maddie, Kate McCann, mal se apercebeu do desaparecimento da sua filha mais velha 

alegou que esta teria sido raptada por um pedófilo, no entanto até aos dias de hoje a mesma afirma que tem esperanças de 

encontrar a sua filha viva. Como teria Kate tanta certeza que se trataria de um pedófilo e não de um rapto para uma adoção, 

por exemplo? Se optássemos por considerar a primeira opção (rapto por pedofilia) a probabilidade de encontrarmos Maddie 

viva seria baixíssima.  

Ficar distante de pessoas queridas pode ocasionar sofrimento e angústia. Este quadro se torna mais complexo quando se trata 

de um membro de uma família e quando não se sabe ao certo a localização e as condições físicas e psíquicas do indivíduo desa-

parecido, ou mesmo se continua vivo. Neumann (2010), Oliveira (2012) e Martins (2012), consideram o desaparecimento como 

um processo contínuo de não aparecimento de uma pessoa que saiu do ambiente de convivência sem retornar, por motivação 

própria, como em casos de fuga, sumiço, afastamento dos conhecidos e suicídio, ou por fatores externos, como sequestro (cit 

in Rolim, Saldanha, Radzevicius, Tardivo & Salles, 2018). 

As dificuldades na busca e localização podem acarretar diversas consequências às famílias em que há um membro perdido. 

Souza (2007) investigou como as famílias se reestruturam após o desaparecimento de um integrante do grupo. A partir de es-

tudos de caso, o autor pôde constatar que o desaparecimento de um indivíduo pode desestruturar toda a família nos aspetos 

individual e grupal, demandando uma redistribuição de papéis na família para se manter equilibrada. O autor também destaca 

que a organização familiar pode se estagnar com a espera, aguardando algo que pode nunca chegar, o que impede os familia-

res e tomarem decisões referentes ao desaparecimento (cit in Rolim et al., 2018). 

Aparentemente, o casal McCann encontra-se até aos dias de hoje unido e sem grandes dificuldades de relacionamento. É co-

mum nos casos mais mediáticos de desaparecimento as famílias acabarem por se desestruturar, no entanto não observamos 

esse fenómeno com Kate e Gerry McCann, portanto, é de louvar tal atitude por parte dos mesmos. 



Editor: Éditos Prometaicos – Portugal                           Iberian Journal of Clinical and Forensic Neuroscience – IJCFN  

ISSN: 2182 -0290 32                              Year VI, Vol. VI, n 15, 2020, Jul - Sep  

 

Existe um grau de investimento afetivo estabelecido entre os familiares e, quando um deles está desaparecido, emerge o senti-

mento de luto, que é diferente do sentimento de uma perda por morte (Oliveira, 2008). A incógnita quanto ao paradeiro e há-

bitos diários como alimentação, sono e cuidados, pode causar na família uma grande comoção e sofrimento. (cit in Rolim et al., 

2018). 

Para uma mãe, o sofrimento pode ser ainda maior, pois leva em consideração os aspetos maternos de cuidado, além da dor do 

desaparecimento de um filho. O impacto pode ser ainda mais avassalador quando o indivíduo desaparecido trata-se de uma 

criança, considerada frágil e necessitada de cuidados (Garcia, 2010; cit in Rolim et al., 2018). 

De acordo com Freud (1914/2010), em “Introdução ao narcicisimo”, quando uma mãe concebe um filho, ela o percebe como 

parte do seu próprio corpo, e dessa maneira pode dar o pleno amor objetal, investindo afetividade nesse objeto, mas também 

investindo a si própria, já que o objeto é percebido como uma extensão de si. Tal aspeto se deve a revivescência do narcisismo 

primário materno a partir do exercício da maternidade, que permite a mãe amar e idealizar o seu filho, que ocupará o espaço 

de seus próprios ideais e fantasias. Assim, a dor da perda de um filho pode ser sentida por uma mãe como se uma parte dela 

fosse arrancada e levada embora junto com ele, tendo em vista todo o investimento afetivo destinado á criança desde sua con-

ceção (cit in Rolim et al., 2018). 

 

O CASO DA PEDOFILIA 

Uma teoria que suporta o envolvimento deste novo suspeito alemão no desaparecimento de Madeleine McCann é o facto des-

te indivíduo estar cumprindo uma pena de prisão por ter violado uma turista idosa de 75 anos. Poderá a violação de uma pes-

soa idosa estar relacionada com casos de pedofilia?  

Importa mencionar que existem pedófilos exclusivos, que apenas sentem desejo sexual por crianças, e pedófilos não exclusi-

vos, que também sentem desejo por adultos (Albuquerque, 2006; APA, 2002; cit in Profilling, Vitmologia e Ciências Forenses, 

2013). 

Etmologicamente, a palavra pedofilia deriva da fusão do grego pedo, que significa criança, e philia que designa o apego a algo. 

De acordo com Vandenbos (2010), pedofilia define-se como parafilia, na qual atos ou fantasias sexuais que são praticadas com 

crianças pré-púberes, é uma prática persistentemente preferida ou exclusiva para se obter excitação sexual (cit. in Etapechusk 

& Santos, 2017).  

Infelizmente, o ato sexual com menores possui um passado remoto, e tal prática era muito comum em alguns séculos passa-

dos. 

Ocorreram em sociedades incestuosos, entre 400 a 200 a.C diversos infanticídios, Hisgail (2007, p.13) relata que: o sagrado e o 

profano mesclavam-se nas tradições e ritos na nova Guiné, entre os Incas e entre outros grupos sociais. Em Catargo, arqueólo-

gos descobriram um cemitério denominado Thophet, com mais de 20 mil urnas de crianças. No Zoroastrismo, o matrimónio 

entre irmãos, pais e filhos era concorrente, enquanto nos costumes indianos e chineses a masturbação exercida na criança 

funcionava para adormece-la e apaziguar o ardor libidinal do adulto (cit in Estapechusk & Santos, 2017). 

Séculos se passaram e as práticas sexuais com menores deixaram de ser consideradas normativas, passando até a serem puni-

das por crime, no entanto o desejo e interesse de alguns adultos por menores continuaram a estar presentes. Assim, as crian-

ças que vivem em algumas sociedades atuais possuem uma lei que as poderá proteger contra os atos de pedofilia.  

Portanto, a visibilidade que crianças e adolescentes tem ganhado nas últimas décadas é fruto de profundas transformações 

sociais, políticas, culturais, afetando assim o conceito de infância, família, instituições educativas e, consequentemente a forma 

como elas vêm sendo educadas e assistidas nas suas necessidades.  

Tais mudanças se devem também à criação e ao desenvolvimento de novas tecnologias, dentre elas o computador e Internet, 

gerando a disponibilização de novas praticas e interesses. No campo da sexualidade, surgiram novas modalidades de exercício 

do prazer e de experimentação do desejo através do mundo informatizado. Dentro desse espectro, a prática da pedofilia en-

controu o seu lugar de exercício, divulgação e expansão (cit in Felipe, 2006).  
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A panóplia de comportamentos encetada com as crianças por parte do pedófilo é vasta. Em alguns casos, cingem-se a despi-

las, observá-las, exibindo-se a si próprios e/ou masturbando-se na presença destas, além de as tocar ou acariciar. Noutros, 

implica sexo oral, vaginal ou anal, e a penetração com as mãos ou objetos, empregando por vezes força física. Estas atividades 

podem ter ainda como pano de fundo material pornográfico (Félix, 2003). Todavia, segundo Salter (2003), raramente os pedó-

filos atacam uma criança de forma violenta. Pelo contrário, fazem uso da manipulação para se servirem da ingenuidade das 

crianças com o intuito de terem atos sexuais (cit in Profilling, Vitmologia e Ciências Forenses, 2013). 

Apenas uma minoria dos pedófilos envolvem penetração nos seus abusos, sendo a maioria dos seus atos comportamentos 

como exibir os seus órgãos sexuais ou até mesmo masturbação. 

Segundo Ames e Houston (1990, citados por Felix, 2003), os pedófilos usam como estratégias de aproximação a ameaça, o trá-

fico organizado de crianças, o rapto a estrangeiros ou estranhos, a sedução e o aliciamento de crianças vizinhas, amigas ou 

familiares (cit in Profilling, Vitmologia e Ciências Forenses, 2013). 

Um aspeto merecedor de atenção segundo Albuquerque (2006) é a relação entre a orientação sexual e a pedofilia. Uma das 

suposições é que o pedófilo é atraído de igual forma por ambos os sexos, visto que o seu objeto serem crianças impúberes. 

Outra hipótese é que existe pedófilos homossexuais e heterossexuais, sendo a sua orientação sexual a determinar a sua esco-

lha. Hodiernamente, Albuquerque (2006) defende que o conhecimento corrobora melhor a segunda hipótese (cit in Profilling, 

Vitmologia e Ciências Forenses, 2013). 

No caso do novo suspeito alemão existem evidencias de que este indivíduo poderia estar envolvido em crimes de pedofilia com 

outras crianças de ambos os sexos (feminino e masculino). Neste caso, existe a hipótese de se tratar de um pedófilo que não 

possui uma orientação sexual definida, e sim de um indivíduo que se interessa e sente atração por todas as crianças no geral, 

independentemente do sexo.  

 

ABUSADORES SEXUAIS DE MENORES 

Existe algumas diferenças significativas entre os conceitos de “abuso sexual” e “pedofilia”, contudo o senso comum acaba por 

não conseguir distinguir ambos e consideram os dois conceitos como iguais. 

Na ótica de Albuquerque (2006), o termo pedofilia talvez tenha sido uma má escolha, visto que em grego significa “amante de 

crianças”. O referido autor lança o alerta para não se confundir um pedófilo com um adulto abusador de crianças, sendo este 

melhor definido como qualquer indivíduo que tenha contatos de índole sexual com crianças pré-púberes, incluindo, desta for-

ma, pedófilos e não pedófilos. Deste modo, pedófilos e abusadores sexuais de crianças são populações distintas, porém em 

parte coincidentes (Le Vay, s.d., citado por Albuquerque; cit in Profilling, Vitmologia e Ciências Forenses, 2013).  

Deste modo, poderá existir pedófilos que nunca abusaram sexualmente de menores, assim como poderá existir abusadores de 

crianças que não são considerados pedófilos.  

Na maioria das sociedades no funcionamento das famílias consideravam que as crianças eram propriedades dos pais. Estas 

considerações contribuíram bastante para que estas se tornassem alvos fáceis de diversos tipos de abuso, nomeadamente de 

abuso sexual. 

A definição de abuso sexual proposta em 1978 pelo National Center of Child Abuse and Neglect (EU) reúne o maior consenso 

por parte da comunidade científica: “Contactos e interacções entre um adulto e uma criança, quando o adulto usa a criança 

para estimular sexualmente a si próprio, à criança ou a outrem. Também pode ser cometido por pessoa menor de 18 anos 

quando a sua idade for significativamente superior à da vítima, ou quando está em clara posição de poder ou controlo sobre 

ela.” 

Os agressores sexuais são maioritariamente do sexo masculino, contudo começam a ser conhecidos casos de mulheres que 

assumiram ter cometido abuso sexual. A maioria dos agressores têm menos de 18 a 20 anos e estima-se que cerca de 50% dos 

adultos tenham iniciados essas práticas na adolescência. Geralmente, as vítimas são pessoas conhecidas e em muitos casos 

pertencem à própria família. 

Durantes vários anos de investigação foram colocadas algumas questões por parte dos investigadores sobre a temática do abu-

so sexual. Perante tais indagações podemos concluir que existem duas perceções distintas referentes ao facto da criança per-

ceber ou não o abuso sexual.  
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Os autores (Lamb e Coakley) defendem que as crianças não são capazes de distinguir determinados comportamentos por parte 

de outrem como abusivos, uma vez que normalmente os mesmos começam através de jogos de sedução, o que levará a crian-

ça a não perceber o ato como abusivo. Outro argumento que suporta esta posição é o facto de a noção de abuso ser influencia-

do pela cultura, uma vez que podemos verificar que em algumas sociedades as raparigas são vistas e educadas desde cedo a 

serem submissas, e que as mesmas são forçadas a terem relações sexuais frequentemente. Deste modo, essas crianças não 

classificam as suas relações como abusivas, uma vez que desde novas são submetidas a essa realidade e, por consequência, 

consideram esses comportamentos normativos. 

As crianças que no momento em que ocorre o abuso sexual não avaliam o mesmo como um comportamento abusivo poderão, 

posteriormente (já em idade adulta), se aperceber que esses mesmo comportamentos eram inadequados. Isto acontece por-

que a criança mais tarde aprofunda os seus conhecimentos sobre as relações sexuais, e assim acaba por perceber que existe 

uma atenção imprópria por parte do abusador. 

Um segundo grupo de investigadores defendem que o menor possui condições de avaliar a sua experiência como abusiva. A 

criança não consegue avaliar o ato da mesma forma que um adulto, no entanto esta percebe que a experiência de abuso pode-

rá ser um tabu, uma vez que produz sensações profundas e diferentes das que estava habituada. Os defensores desta teoria 

salientam também que as crianças percebem o ato como abusivo visto que os genitais estão envolvidos, e estas aprendem 

desde pequenas que tal não é socialmente aceite. 

Adams e Fay (1992) dizem que o importante é a intenção do ato por parte do adulto, pois as situações como tocar a criança, vê

-la nua ou apresentar-se nu diante dela são situações normais e aceitáveis nas famílias e em certas culturas, e somente se tor-

na comportamentos abusivos se a intenção do adulto for gratificação sexual ou intimidação da criança (Fávero, 2003). 

Existem 2 tipo de consequências dos abusos sexuais a menores: 

A curto prazo (70%): ansiedade, desconfiança, medos, sentimento de culpabilidade, vergonha, baixa autoestima; na sexualida-

de podem apresentar precocidade de comportamentos sexuais, curiosidade excessiva. 

A longo prazo (17 a 40 %): depressão, ideação suicida; sentimento de incapacidade de autocontrolo sobre acontecimentos da 

vida; apresentam dificuldades em estabelecer relações íntimas, em confiar; na sexualidade têm medo de ter relacionamentos 

sexuais; podem tornar-se toxicodependentes ou cometer atos delinquentes. 

Existem dois tipos de abusadores sexuais de crianças: os abusadores primários ou preferenciais, que são mais conotados ao 

abuso extrafamiliar; e os abusadores secundários ou situacionais, que são mais conotados a abusos intrafamiliares. 

No que diz respeito aos abusadores primários, geralmente possuem um campo limitado de interesses e atividades, o qual leva 

a uma existência solitária (Paulino, 2013).  

Estes tipos de indivíduos recorrem a estratégias de atração das suas vítimas, tais como o uso da simpatia, oferta de prendas e 

existência de comportamentos infantis para se enquadrarem com as suas vítimas.  

Numa ótica cognitiva, os abusadores preferenciais consideram as suas condutas sexuais apropriadas e planificam-nas com an-

tecedência. É muito frequente a existência de distorções cognitivas, como atribuir a conduta à sedução dos menores ou consi-

derar que este tipo de comportamento é uma forma de educação sexual adequada para as crianças. Por conseguinte, não re-

velam sentimentos reais de culpa ou vergonha pelas suas atividades pedófilas (Costa, 2003; Echeburúa & Guerricaechevarría, 

2000; Gaitán, 2006; cit in Profilling, Vitmologia e Ciências Forenses, 2013). 

Alguns abusadores primários podem demonstrar alguma fobia por mulheres, e muitas das vezes acabam por possuir um matri-

mónio com estas como propósito para terem acesso às suas crianças.  

Os abusadores preferenciais de crianças, entenda-se, pedófilos, podem ter outras perturbações psicossexuais, perturbações da 

personalidade ou estarem envolvidos em outras atividades criminais. O interesse pedófilo por crianças pode estar associado a 

outras parafilias. Estes indivíduos têm largos contatos com a vítima e um elevado nível de fixação (Douglas et al., 2006; cit in 

Profilling, Vitmologia e Ciências Forenses, 2013). 

O segundo tipo de abusadores, os abusadores secundários ou situacionais, segundo Echeburúa e Guerricaechevarría (2000) são 

indivíduos que têm contatos sexuais isolados com crianças, os quais são reflexo de uma situação de solidão ou stress. As con-

dutas habituais destes tipos de indivíduos são relações sexuais com adultos, normalmente heterossexuais, ainda que possam 

surgir alterações no decorrer destas, como impotência ocasional, falta de desejo e algum tipo de tensão ou conflito com as 

parceiras (cit in Profilling, Vitmologia e Ciências Forenses, 2013). 
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Na esfera cognitiva, podem perceber este tipo de condutas como anómolas e executarem-nas de forma episódica e impulsiva, 

em detrimento de um modo premeditado e persistente. Desta forma, é comum o surgimento posterior de intensos sentimen-

tos de culpa, vergonha e a inexistência de distorções cognitivas (Echeburúa & Guerricaechevarría, 2000; Gaitán, 2006; cit in 

Profilling, Vitmologia e Ciências Forenses, 2013). 

Estes tipos de indivíduos costumam realizar abusos como forma de compensar a sua baixa autoestima ou como forma de liber-

tar uma hostilidade reprimida.  

As situações de stress, assim como o consumo de álcool ou drogas, podem ser fatores desencadeadores deste tipo de conduta 

(Echeburúa et al., 1995, citados por Echeburúa & Guerricaechevarría, 2000; cit in Profilling, Vitmologia e Ciências Forenses, 

2013). 

 

HIPÓTESE DE RAPTO PODERÁ NÃO SER A MAIS VIÁVEL 

Mesmo após terem se passado treze anos do desaparecimento de Madeleine McCann ainda haverá indivíduos que consideram 

a hipótese de rapto a mais viável para a resolução deste caso. Contudo, penso que existem diversas evidencias que corroboram 

esta tese. 

Mais uma vez é importante salientar a falta de conservação do local do crime. Quando a GNR chegou ao local a maioria dos 

vestígios já tinham sido contaminados. Várias pessoas diferentes entraram e saíram da cena do crime inúmeras vezes e move-

ram diversos objetos de sítio. Pensamos que tal comportamento é um tanto estranho, uma vez que estamos perante dois pais 

de classe alta, médicos e que habitam numa sociedade onde ocorrem alguns crimes. Seria de esperar que estas pessoas esti-

vessem minimamente familiarizadas com este tipo de situação, e que soubessem que nunca se deve contaminar a cena de um 

crime, uma vez que isto irá influenciar significativamente uma investigação e mais dificilmente a polícia conseguirá chegar ao 

autor do crime.  

Estariam assim a família McCann a tentar forjar alguma situação? 

Quando um crime é cometido, os primeiros agentes a chegar são responsáveis pelo isolamento do local e por o manter tal co-

mo o encontraram. Isso significa que têm de se certificar que ninguém toca em nada ou move alguma coisa do seu lugar, por-

que se o fizerem estão a comprometer os vestígios ou a contaminar o local (Cenas de Crime, 2008). 

Infelizmente, quando a polícia portuguesa chegou ao local não conseguiu controlar tal situação uma vez que o “dano” já estava 

feito. 

O apartamento tem de ser devidamente inspecionado, apesar do arraial testemunhado pelos primeiros funcionários da Polícia 

Judiciária que ali se deslocaram. Tudo e todos lá tinham entrado: desde amigos do casal a empregados do resort, passando por 

elementos da GNR e cães. Teme-se a contaminação do local do desaparecimento de Maddie que poderá ter resultado de inú-

meras pessoas que lá estiveram. Temos que ponderar se tal contaminação foi inconsciente ou consciente, casual ou com um 

propósito concreto. Vai ser difícil encontrar qualquer vestígio, o apartamento poderá estar irremediavelmente contaminado (A 

Verdade da Mentira, 2008).  

Outra situação que aponta a família McCann como possíveis suspeitos do desaparecimento de Maddie são as testemunhas que 

alegam terem visto um possível raptor carregando uma criança nos braços.  

Uma família Irlandesa afirma, tal como Jane Tanner, que viu um indivíduo na noite do desaparecimento de Madeleine McCann 

transportando uma criança ao colo e que esta poderia ser Maddie. Ao fazermos uma comparação dos relatos da família Smith 

e Jane Tanner podemos constatar que possivelmente estariam falando do mesmo indivíduo, uma vez que existem diversas 

similaridades nos relatos, desde a roupa que vestiam até à forma de andar, contudo existem também algumas discrepâncias 

mínimas. 

O mais impressionante deste relato foi o facto da família Smith estar vendo na sua televisão imagens de Gerry saindo de um 

avião com um dos irmãos de Maddie ao colo, e a forma como este carregava a criança foi extremamente similar à forma como 

a família Smith viu o suspeito transportando a criança na noite do desaparecimento de Maddie. De imediato a família Smith 

teve a certeza que o indivíduo suspeito que viram seria Gerry, e assim contactaram de imediato a polícia descrevendo aquilo 

que tinham acabado de presenciar. 
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Deste modo, Gonçalo Amaral numa entrevista para a CMTV afirma novamente que o indivíduo que Jane Tanner viu a carregar 

uma criança ao colo é o mesmo que a família Smith viu, porém, existem algumas discrepâncias em relação à hora do avista-

mento. Jane Tanner afirma que viu o suspeito por volta das 21:15, contudo a família irlandesa afirma que foi por volta das 22 

horas que se cruzaram o possível raptor.  

Assim sendo, o que poderia estar de errado neste relato de Jane Tanner? “Não é as 21:15 que vê porque às 22 horas é que os 

Smith vêm, porque ninguém anda 45 minutos com uma criança ao colo pela Aldeia da Luz, e a distância daquele apartamento 

até ao local são cerca de 5 minutos e não 45 minutos. Portanto, ela ao dizer que é as 21:15 é uma hora que ela sabe que aque-

las duas pessoas estão ali naquele ponto.” (Gonçalo Amaral, 2020).  

Neste caso, Jane Turner poderá saber quem é o suposto raptor, contudo não quer confessar, e tanta assim arranjar uma estra-

tégia para os “proteger”, omitindo a verdadeira hora pela qual passou por esse possível raptor.  

Outro fator interessante no testemunho de Jane Tanner é o facto de num primeiro momento a mesma não conseguir descre-

ver o rosto do indivíduo e, posteriormente, após meses de investigação, a mesma conseguir se recordar de alguns detalhes da 

sua face. 

Tal como foi dito na primeira parte deste artigo, é impossível uma pessoa após alguns meses do ocorrido se relembrar de por-

menores que anteriormente lhe tinham escapado.  

O neuropsicólogo Paulo Sargento numa entrevista para a CMTV afirma que é muito estranho uma mulher olhar para os sapa-

tos de um suspeito e não para o rosto do indivíduo: “a atitude intuitiva era olhar para ver quem era a pessoa e ter a discrição 

mínima, mas não! Ela vai tecer pormenores como olhar para os sapatos” (Paulo Sargento, 2020). 

Infelizmente, a Polícia Judiciária nunca conseguiu ter acesso às fotografias de como os pais de Maddie estavam vestidos naque-

la noite. 

 

CONCLUSÃO 

Uma avaliação neuropsicológica aprofundada seria aqui de enorme importância, quer no que refere aos novos suspeitos que 

se vão passeando nesta história que apresenta tanto de caricato como de desafiante quer no que ainda haverá por vir.  

Ninguém é tão bom escamoteador da verdade que consiga esconder de “todo o mundo”, “durante toda a vida” os aspetos que 

poderiam contribuir para uma determinada descoberta de verdade. 

A avaliação neuropsicológica seria aqui de enorme relevância na medida em que, um dos princípios principais de tal avaliação é 

a utilização de metodologia o mais objetiva possível, que se direcione à compreensão dos construtos a avaliar, desde as fun-

ções mentais postuladas por Alexader Romanovich Luria, até aspetos personalísticos. 

Se alguma vez se alcançará conhecimento acerca do que, de facto, aconteceu, e quais os envolvidos, é praticamente impossível 

dizer. Todavia a avaliação sistemática, não apenas de aspetos testemunhais, de ouvir dizer, de indícios circunstanciais que nem 

sequer em fase de inquérito se consubstanciam como meios de prova irrefutável não contribuem para o alcançar da justiça 

merecida, principalmente para a criança em questão, então devemos fazer-nos valer de mais meios. 

Meios neuropsicológicos não nos faltam (meios de neurofeedback, metodologia brain finger print, paradigma P300 e P400, 

etc., são apenas um exemplo de se quando exposto perante uma realidade, por exemplo, uma fotografia, um som, um odor, 

que não deve ser reconhecido, porque o suspeito alega “não ter estado lá” estão já ao nosso alcance! Se não se utiliza é por-

que algo está mal no Reino da Dinamarca! 

Veja-se que a história recente de poucos dias, leva a que seja possível, por convicção probatória, reverter uma sentença de 

primeira instância, baseado essencialmente na mera interpretação jurídica. 

Para que a justiça se pudesse transformar mais célere e baseada em provas forenses deveria apostar ainda mais na ciência, e 

questionar vivamente a prova testemunhal (“eu digo de quem quiser, o que quiser”), percebendo-se que, se o apanágio dos 

processos judiciais assentam essencialmente não naquilo que de facto ocorreu, mas naquilo que se conseguiu carrear para 

julgamento e daí se produzir prova, ganhar-se-ia fortemente em colocar ainda mais a ciência (objetiva, replicável, hipotético-

dedutiva) à frente de meras intuições. 

Nós continuaremos a tentar elevar a ciência ao seu devido lugar, mesmo que seja no Foro e não na Ágora! 
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