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RESUMO 
 
 

BRITO, A. Avaliação de componentes de risco para o Transtorno do Espectro 
do Autismo em participantes do Projeto a Fada do Dente. [Assessment of risk 
components for Autism Spectrum Disorder in participants of the Tooth Fairy Project]. 
2020. 150 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 
           

Os Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) são quadros complexos do 

neurodesenvolvimento, cujos sintomas incluem déficits na interação e comunicação 

social associados a comportamentos restritos e repetitivos. Sabe-se que as causas 

do TEA são multifatoriais, envolvendo genética e ambiente. Neste trabalho, nosso 

objetivo foi levantar dados sobre fatores de herança genética e ambientais em 

indivíduos brasileiros com TEA, a partir de uma anamnese on-line que captou dados 

de famílias de todo o território nacional. A ocorrência de fatores de herança genética 

foi testada com base no histórico familiar. Já para os fatores ambientais, foram 

consideradas exposição a fatores de risco durante a gestação. O grupo investigado 

contou com 2141 pessoas com TEA e 408 indivíduos para o grupo controle. Os 

respondentes foram captados em palestras dadas em todo o território nacional, e 

pelas redes sociais do “Projeto a Fada do Dente”. Nossas análises revelaram que é 

possível separar componentes de vulnerabilidade genética e exposição ambiental na 

população estudada, entretanto, não é possível separar grupos de pacientes que 

correspondam a um ou a outro componente, mas sim um continuum com diferentes 

composições dos componentes genéticos e ambientais. Além disso, alguns fatores 

ambientais considerados como de associação para o TEA, como parto cesárea, fumo 

e idade dos pais não se mostraram relevantes nesta população estudada.  

 

Palavras chave: TEA. Autismo. Risco genético. Risco ambiental. Projeto a Fada do 

Dente. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
BRITO, A. Assessment of risk components for Autism Spectrum Disorder in 
participants of the Tooth Fairy Project. [Avaliação de componentes de risco para 
Transtorno do Espectro do Autismo em participantes do Projeto a Fada do Dente]. 
2020. 150 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 
 

Autism spectrum disorders (ASD) are complex neurodevelopmental disorders that 

include deficits in interaction and social communication associated with restricted and 

repetitive behaviors. It is known that the causes of ASD are multifactorial, involving 

genetics and the environment. Our objective here was to collect data on genetic 

inheritance and environmental factors in Brazilian individuals with ASD, based on an 

online anamnesis designed to capture data from families across the country. The 

occurrence of genetic inheritance was tested based on family history. As for 

environmental factors, we have considered exposure to risk factors during pregnancy. 

There were 2141 people with ASD in the investigated group, and 408 individuals in the 

control group. Respondents were captured in lectures given throughout Brazil, and by 

the social networks of “Projeto a Fada do Dente”. Our analyzes revealed that it is 

possible to separate components of genetic vulnerability and environmental exposure 

in the population studied. However, it is not possible to separate groups of patients that 

correspond to only one or the other component, but rather a continuum with different 

compositions of the genetic and environmental components. In addition, some 

environmental factors considered to be associated with ASD, such as cesarean 

delivery, smoking during gestation and parents' age were not relevant in this population 

studied. 

 

 

 

Keywords: ASD. Autism. Genetic risk. Environmental risk. Tooth Fairy Project. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) são transtornos complexos do 

neurodesenvolvimento, com manifestações clínicas desde a primeira infância 

(CLARKE, 2016; HOANG; CYTRYNBAUM; SCHERER, 2017) nas áreas de 

sociabilização e comunicação, e apresentação de comportamentos restritos e 

repetitivos (DE LA TORRE-UBIETA et al., 2016; BAIO et al., 2018). O diagnóstico é 

clínico, dependente de um profissional experiente, e é baseado nos sinais e sintomas 

que o indivíduo com TEA apresenta (VORSTMAN, 2017). Além disso, indivíduos com 

TEA podem apresentar muitas comorbidades, como Transtorno de Déficit de Atenção 

com Hiperatividade (TDAH), Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), Esquizofrenia, 

Epilepsia, Transtornos Motores (TM) (ex: hipotonia, apraxia ou atraso motor), 

Transtorno do Sono (TS), Problemas Gastrointestinais e Deficiência Intelectual (DI) 

(BAUMAN, 2010; DE LA TORRE-UBIETA et al., 2016; MUSKENS et al., 2017), o que 

aumenta a variabilidade fenotípica da apresentação.  

Atualmente, 1:59 crianças em idade escolar são diagnosticadas com TEA nos 

Estados Unidos, de acordo com o último levantamento realizado pelo Centro de 

Controle de Doenças (CDC), sendo considerado um transtorno do 

neurodesenvolvimento com alta prevalência (BAIO et al., 2018). Além disso, se 

observarmos os levantamentos realizados nos últimos cerca de 30 anos, expostos na 

Figura 1, é possível notar uma curva referindo um aumento exponencial da 

prevalência dos casos de TEA (CDC, 2014), o que provavelmente está associado a 

uma maior capacidade diagnóstica ou a um melhor entendimento da população sobre 

o transtorno, mas sem descartar a influência de fatores causais genéticos e 

ambientais que possam estar atuando para este aumento (FOMBONNE; QUIRKE; 

HAGEN, 2009; CAWTHORPE, 2017).  
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Figura 1. Dados sobre a incidência do TEA 

Fonte: Brito, A. (2020) 
Legenda: A figura 1 mostra a prevalência do TEA desde o ano de 1975 até o ano de 2018, ano em que 
foi realizado o último levantamento pelo CDC. Considerando estes dados, podemos observar que 
houve um aumento de cerca de 8.475% dos casos de TEA. Os estudos não são capazes de dizer o 
motivo do aumento, mas se conjectura que seja devido a uma melhor capacidade de diagnóstico do 
TEA ou, ainda, um real aumento de casos devido a interações de genética e ambiente. No Brasil, como 
ainda não temos dados epidemiológicos sobre o TEA, estima-se que haja entre 2 a 4 milhões de 
brasileiros no TEA. 

 

Em relação à etiopatogenia, estudos recentes afirmam que o TEA é um 
transtorno multifatorial, envolvendo fatores genéticos e ambientais que atuam em 
diferentes combinações (VORSTMAN, 2017). Estudos com grandes coortes reforçam 
a origem predominantemente genética do TEA (DE RUBEIS et al., 2014; BAI et al., 
2019), mas não descartam que fatores ambientais, aos quais mãe e feto podem ser 
expostos durante a gestação, possam interferir no risco para o TEA. Até o momento, 
se entende que os fatores ambientais seriam responsáveis por mudanças 
epigenéticas capazes de causar prejuízos no neurodesenvolvimento ainda durante a 
gestação, ou bem cedo após o nascimento (SEALEY et al., 2016; MODABBERNIA; 
VELTHORST; REICHENBERG, 2017). 

Influências ambientais têm sido bem estudadas no TEA, mas os achados ainda 
carecem de estudos mais robustos. Alguns estudos apontam que as vitaminas pré-
natais, como o ácido fólico por exemplo, se consumidas pela mãe bem próximo do 
período da concepção e durante os primeiros meses de gestação, podem ajudar a 
proteger o feto, diminuindo o risco de se desenvolver TEA (SURÉN et al., 2013; NG 
et al., 2017; LEVINE et al., 2018; SCHIMDT et al., 2019). No entanto, o consumo de 
ácido valpróico e de outros medicamentos durante a gestação podem aumentar o 
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risco para o TEA (KIM, K.C. et al., 2011; NG, et al., 2017; WONG; HOEFFER, 2018). 

Já os estudos sobre a contribuição da genética para o TEA são mais robustos 
e já apontam mais de mil genes envolvidos na etiopatogenia do TEA (CLARKE et al., 
2016; NG et al., 2017; Simons Foundation Autism Research Initiative Gene Database 
- SFARI Gene, 2019). Além disso, os estudos na área de genética também mostram 
que outros casos de TEA, ou outras condições neurológicas e/ou psiquiátricas numa 
mesma família, aumentam o risco para o TEA (IOSSIFOV et al., 2014; SANDIN et al., 
2014; GESCHWIND; STATE, 2015; BAI et al., 2019). 

Em nosso laboratório, para que pudéssemos investigar as causas e 

mecanismos envolvidos no TEA, criamos, em 2009, o “Projeto a Fada do Dente”. Com 

a criação do Projeto, pudemos coletar dentes-de-leite de crianças com TEA em 

conjunto com dados clínicos no intuito de investigarmos as possíveis causas do TEA 

e verificar se existe associação entre os achados biológicos, o Histórico Familiar (HF) 

e os sinais clínicos/comportamentais. Uma vez identificados, esses achados poderão 

se tornar alvos terapêuticos, os quais podem atenuar, ou até mesmo reverter, as 

alterações identificadas, buscando melhorar a qualidade de vida dos indivíduos e, 

consequentemente, de suas famílias.  

 Neste trabalho, nós desenvolvemos um questionário que foi aplicado de forma 

virtual, para avaliar fatores genéticos e ambientais que possam estar relacionados ao 

TEA na população brasileira. O questionário foi construído especialmente para este 

projeto de acordo com nossos objetivos e com base em fichas de anamnese aplicadas 

por médicos para avaliar pessoas com TEA. De maneira geral, este questionário se 

constitui de um informativo abrangente sobre o histórico clínico e familiar do indivíduo, 

que foi previamente diagnosticado como dentro do espectro. Importante salientar que 

em relação aos fatores ambientais considerados relevantes para o TEA, além dos 

descritos na literatura, atentamos também para fatores relevantes para o nosso país, 

como epidemias que circularam pelo Brasil nos últimos anos, como o caso do Zika 

Vírus, por exemplo.  

 Para a aplicação do questionário, contatamos famílias que enviaram dentes 

para o “Projeto a Fada do Dente” e outras famílias recrutadas a partir de palestras 

para pais em todo o território brasileiro. A partir das respostas recebidas, foram feitas 

análises estatísticas que nos mostraram um panorama do TEA no Brasil.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
COLOCAR MAIS SOBRE HISTÓRIA DO TEA (PAULO) 

2.1. Transtorno do Espectro do Autismo  

 

O termo “autismo” vem do grego “autos” e significa “em/de si mesmo” 

(KANNER, 1943; ASPERGER, 1991; UDDIN, 2011).  Apesar da denominação do 

autismo ser relativamente nova, relatos de pessoas com comportamentos autísticos 

são observados na literatura médica desde 1798, quando o psiquiatra Jean Itard 

descreveu um “garoto selvagem” (VAN DRENTH, 2018). Isso não significa que o 

autismo tenha surgido nessa época e até a metade do século XX, o autismo era 

apenas um sintoma de outras psicopatologias, como descrito por Eugene Bleuler, se 

referindo ao autismo como um dos quatro “As” (Alucinações, Ambivalência, Afeto 

incongruente e Autismo) presentes em pessoas com Esquizofrenia (MAATZ; HOFF; 

ANGST, 2015).  No início dos anos 1940, tanto Hans Asperger como Leo Kanner 

estudaram sintomas em crianças que apresentavam comportamentos semelhantes 

entre si, mas diferentes das pessoas com Esquizofrenia estudadas por Bleuler. 

Embora os termos Síndrome de Asperger e Autismo sejam atribuídos aos dois 

pesquisadores, respectivamente, estudos recentes mostram que, possivelmente, 

outros pesquisadores já vinham estudando o autismo na década de 1930, como é o 

caso de Ida Frye, que estava estudando crianças introspectivas que pareciam ter um 

“mundo próprio” (VAN DRENTH, 2018).  

Em 1952, A Associação Americana de Psiquiatria (APA, do inglês American 

Psychiatric Association) lançou o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos 

Mentais (DSM, do inglês Diagnostic and Statistical Manual) para que fosse possível 

diagnosticar e definir transtornos mentais. Desde então, o DSM já chegou à sua 5ª 

edição e o autismo e síndromes associadas ficaram definidos como Transtorno do 

Espectro do Autismo (TEA), com critérios padronizados pela APA para ajudar no 

diagnóstico clínico, sendo esses baseados em déficits persistentes na comunicação e 

interação social associados a comportamentos restritos e repetitivos, podendo variar 

de grau, que são denominados 1, 2 e 3 (leve, moderado e severo, respectivamente) 

(APA, 2013).  

O atual sistema de classificação do TEA unificou o que anteriormente era 

diagnosticado como Transtorno Autístico, Síndrome de Asperger (SA) e Transtorno 
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Invasivo do Desenvolvimento Sem Outra Especificação (TID-SOE) (APA, 2013; 

GRZADZINSKI; HUERTA; LORD, 2013; DE LA TORRE-UBIETA et al., 2016). 

Mesmo com a padronização dos critérios clínicos pela APA, o diagnóstico do 

TEA representa um desafio, uma vez que sinais e sintomas podem ser interpretados 

de forma errônea a depender do ambiente e cultura da pessoa investigada. Para uma 

investigação clínica mais precisa, é sugerido que sejam feitas avaliações, além do 

ambiente da clínica, em casa e na escola.  

Atualmente, já é possível diagnosticar o TEA entre 18 e 24 meses de vida, o 

que é um fator importante para a intervenção terapêutica comportamental precoce, 

podendo contribuir para um melhor desenvolvimento e evolução do paciente (BARON-

COHEN; ALLEN; GILLBERG, 1992; BRENTANI et al., 2013), e há estudos que 

mostram que características importantes para o desenvolvimento esperado podem 

ser notadas até mesmo antes dos seis meses (VOLKMAR; CHAWARSKA, 2008). 

Entretanto, para adultos o diagnóstico é retrospectivo e, portanto, ainda desafiador, 

pois o médico que irá diagnosticar deverá contar com lembranças da pessoa com TEA 

ou de algum responsável (HOWES et al., 2018).  

Além do diagnóstico clínico, que segue os critérios descritos no DSM-V (APA, 

2013) ou no CID-10 (Classificação Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde, 1992), tanto para adultos, quanto para crianças, há alguns 

instrumentos/escalas de rastreamento e diagnóstico, como vemos no Quadro 1, que 

têm auxiliado tanto na área clínica quanto na área da pesquisa.  

 
Quadro 1 – Escalas usadas para auxiliar no diagnóstico e rastreio de TEA 

Tipo de 
Instrumento 

Nome do Instrumento Público alvo Tradução e 
validação 

Referência 

Diagnóstico ADOS (Autism Diagnostic 
Observation Schedule) 

Crianças 
acima dos 02 
anos 

PACIFICO et al., 
2012 
OBS: Tradução / 
Adaptação 
cultural, mas não 
autorizado a 
aplicação 
 

LORD et al, 
2000 

Diagnóstico ADOS-T (Autism 
Diagnostic Observation 
Schedule - Toddler 
Model) 

Crianças 
abaixo dos 02 
anos 

Sem validação no 
Brasil 

GUTHRIE et 
al., 2013 

Diagnóstico e 
Instrumento 
de pesquisa 

ADI-R (do inglês, Autism 
Diagnostic Interview, 
Revised) 

Idade mental 
de 18 meses 
até a idade 
adulta 

BECKER, 2012 LORD; 
RUTTER; LE 
COUTEUR, 
1994 
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Fonte: Brito, A. (2020) 
Legenda: Escalas de rastreio e diagnósticas para o TEA. O diagnóstico final deve ser feito pelo médico, 
o qual pode lançar mão de instrumentos diagnósticos e, eventualmente, pode contar com opiniões e 
relatórios de terapeutas como, por exemplo, psicólogos e fonoaudiólogos, caso ache necessário. Estes 
e outros instrumentos diagnósticos podem ser usados para confirmar suspeitas do TEA, mas somente 
após consulta clínica e anamnese. 
 

É importante ressaltar que os instrumentos diagnósticos devem ser aplicados 

por profissionais treinados e que para alguns há uma versão validada em Português. 

Por fim, apesar dos instrumentos diagnósticos poderem ser usados para confirmar 

suspeitas do TEA, exames complementares, como ressonância, eletroencefalograma, 

entre outros, podem também ser requisitados para que se exclua outras patologias, 

uma vez que não há exames ou biomarcadores que possam ser usados para 

confirmar ou excluir o diagnóstico de TEA.  

Em relação à prevalência, apesar do TEA ser estudado há muitos anos, sua 

prevalência ainda é desconhecida em muitos países, inclusive no Brasil. Até os anos 

1990, cerca de 16 estudos epidemiológicos sobre o TEA haviam sido realizados, cada 

um usando critérios e métodos específicos, em lugares como Estados Unidos, 

Inglaterra, Japão entre outros. Os dados apresentaram que 3,3 a 16 indivíduos em 

cada 10.000 tinham TEA (WING, 1993). Atualmente, segundo o CDC, a incidência do 

TEA é de 1 para cada 59 nascidos nos Estados Unidos (BAIO et al., 2018), sendo que 

os meninos são cerca de 4 vezes mais diagnosticados do que as meninas (4:1) (APA, 

2013; BAIO, et al. 2018). Porém, uma meta-análise de 2017, mostrou que esse 

número pode ser mais próximo de 3:1, uma vez que meninas tendem a ser menos 

diagnosticadas que meninos, pois os sinais do TEA se apresentam de maneira 

diferente no sexo feminino (LOOMES; HULL; MANDY, 2017). De maneira geral, os 

Rastreamento M-CHAT (do inglês, 
Modified Checklist for 
Autism in Toddlers) 

Crianças entre 
18 a 24 meses 

LOSAPIO; 
PONDÉ, 2008 

ROBINS et 
al., 2001 

Rastreamento CARS (do inglês, 
Childhood Autism Rating 
Scale) 

Crianças 
acima de 02 
anos 

PEREIRA; 
RIESGO; 
WAGNER, 2008 

XU; YAO; 
LIU, 2019 

Rastreamento ASQ (do inglês, Autism 
Screening Questionnaire) 

Para crianças 
a partir de 
04 anos  

Sato et al. em 
2009 
 

GUEDES; 
TADA, 2015 

Rastreamento ABC (do inglês, Autism 
Behavior Checklist) 

Assim que se 
suspeita de 
TEA 

MARTELETO e 
PEDROMÔNICO, 
2005 

VOLKMAR 
et al., 1988 

Rastreamento ATA (Escala de Avaliação 
de Traços Autísticos) 

A partir dos 02 
anos 

ASSUMPÇÃO et 
al., 1999 

BALLABRIG
A; ESCUDÉ; 
LLABERIA, 
1994 
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estudos que já foram feitos sugerem que entre 1 e 2% da população mundial tenha 

TEA (BROEK et al., 2014; BAIO et al., 2018).  

Em relação ao tratamento farmacológico, ainda não existem fármacos 

identificados para se tratar os diferentes tipos de TEA, apenas para as comorbidades 

associadas, tais como TDAH, Epilepsia, TOC, Depressão, Distúrbio do Sono, entre 

outros. Contudo, todas essas comorbidades devem ser tratadas, caso necessário, 

com medicamentos associados a terapias. Embora alguns tratamentos 

farmacológicos tenham mostrado uma modesta melhora em alguns indivíduos com 

TEA, os efeitos colaterais devem ser considerados. As intervenções comportamentais, 

que trabalham aspectos sociais e de comunicação com pais, professores e 

comunidade em geral, são as mais indicadas para se tratar os sintomas centrais do 

TEA (HOWES et al., 2018).  

A ABA (Análise Aplicada do Comportamento, do inglês Applied Behavioral 

Analysis), bem como outros tratamentos baseados em modelos comportamentais, são 

as formas de tratamento que são mais aceitas como efetivas (National Research 

Council, 2001). Este tipo de abordagem é muito fundamentado na análise 

experimental do comportamento, que é uma ciência que visa entender como o 

comportamento pode ser alterado pelo ambiente (LOVAAS, 1987; VISMARA; 

ROGERS, 2010). Por se tratar de um transtorno complexo, a melhor abordagem para 

o tratamento do TEA é combinar terapias educacionais, fonoaudiológicas e 

psicossociais com tratamentos farmacológicos, quando necessários, para sintomas 

específicos (BRENTANI et al., 2013). 

Por fim, para discutirmos as causas do TEA e apenas para efeito didático, 

podemos subdividir o TEA em dois grandes grupos: os autismos sindrômicos e os 

não-sindrômicos (ou idiopáticos). As formas sindrômicas do autismo são, geralmente, 

associadas a dismorfismos e/ou características fenotípicas e comportamentais. Além 

disso, podem ser confirmadas através de testes genéticos em função de um gene 

específico mutado, já que são, em geral, síndromes monogenéticas. Já os autismos 

idiopáticos, que são responsáveis por mais de 75% dos casos de TEA e têm uma 

herança multifatorial, não têm a causa estabelecida e dependem do diagnóstico clínico 

(FERNANDEZ; SCHERER, 2017; HOANG; CYTRYNBAUM; SCHERER, 2017; 

BRITO et al., 2018; RUSSO et al., 2019). 
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Quadro 2 – Síndromes Metabólicas no TEA e Autismos Sindrômicos  
TEA e Síndromes metabólicas 

Síndrome Características Tratamento Referências 
Síndromes 
mitocondriais 

Autismo, Fadiga, possível atraso 
nos marcos motores 

ST GRIFFITHS; LEVY, 
2017 

Distúrbios do 
metabolismo de 
Purina 

Autismo, Atraso no 
desenvolvimento, Epilepsia 

ST PAGE; COLEMAN, 
2000; JINNAH, 
SABIBA; VAN DEN 
BERGHE, 2013; 
OROZCO et al., 
2019 

Fenilcetonúria Autismo, Epilepsia, DI Dieta diferenciada BAIELI et al., 2003 
Defeitos de 
síntese de 
colesterol 

Autismo, auto agressividade, DI Suplementação de 
colesterol 

PORTER, 2002 

Distúrbios de 
ciclo de ureia 

Autismo, Epilepsia, DI Dieta diferenciada CAMPISTOL et al., 
2016 

Síndrome de 
Sanfilippo 

Autismo, regressão no 
desenvolvimento, Transtorno do 
Sono 

ST WOLFENDEN; 
WITTKOWSKI, 
HARE, 2017 

Autismos Sindrômicos 
Síndrome Características e 

prevalência 
Principal Gene 
relacionado 

Referências 

Síndrome do X-
Frágil 

Autismo, características 
dismórficas (rosto 
alongado e orelhas 
grandes e 
proeminentes), possível 
ataxia ou tremores, 
funcionamento cognitivo 
e executivo alterados 
 
1:4.000 (mais meninos) 

FMR1 LUBS, 1969; 
WEISS, 2009 
 

Síndrome de 
Rett 

Autismo, regressão no 
desenvolvimento, DI, 
crescimento anormal do 
crânio, Epilepsia 
 
1:10.000 (mais 
meninas) 

MECP2 WEISS, 2009;  

Síndrome de 
Heller - TDI 

Autismo, regressão na 
fala, nas habilidades 
sociais e motoras 
 
1.7:100.000 

Sem genes específicos WEN et al., 2017 

Síndrome de 
Phelan-
McDermid 

Autismo, hipotonia 
neonatal, características 
dismórficas, 
crescimento normal a 
acelerado, atraso ou 
ausência da fala 
 
Desconhecido 

SHANK3 CAGLAYAN, 2010; 
COSTALES; 
KOLEVZON, 2015 

Síndrome da 
Esclerose 
Tuberosa 

Autismo, convulsões, 
dificuldades 
comportamentais e 
intelectuais, 
envolvimento de 

TSC1, TSC2 CAGLAYAN, 2010, 
VIGNOLI et al., 
2015; VORSTMAN 
et al., 2017 
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múltiplos órgãos (rins, 
coração, pulmão etc.) 
 
 
1:6.000 

CDKL-5 Autismo, 
comprometimento 
motor, deficiência 
intelectual, déficits 
visuais, epilepsia 
 
Desconhecido 

CDKL-5 RICCIARDI et al., 
2012; TRAZZI et al., 
2018 

Síndrome de 
Prader-Willi 

Autismo, deficiência 
intelectual, deficiência 
de hormônio do 
crescimento, hipotonia, 
hipogonodismo, 
irritabilidade, hiperfagia 
 
1:15.000  

UBE3A – região 
cromossômica paterna 
15q11-q13 

DYKENS et al., 
2007; ELENA et al., 
2012; RUSSO et 
al., 2019 

Síndrome de 
Angelman 

Autismo, ataxia, 
convulsões, deficiência 
intelectual, acessos de 
riso 
 
1:12.000 

UBE3A – região 
cromossômica materna 
15q11-q13 

LOSSIE et al., 
2001; PETERS et 
al., 2004; 
TRILLINGSGAARD; 
ØSTERGAARD, 
2004 

Síndrome de 
Timothy 

Autismo, problemas 
cardíacos, sindactilia, 
deficiência imune, 
disfunções neurológicas 
e dismorfismos faciais 
 
Menos de 20 pessoas 
em todo o mundo 

Cav1.2 BETT et al., 2012, 
RUSSO et al., 2019 

Fonte: Brito, A. (2020) 
Legenda: ST: Sem tratamento 
    TDI: Transtorno Desintegrativo da Infância 
 

 

2.2. Fatores genéticos relacionados ao TEA 

 

A partir dos anos 1990, associações com síndromes genéticas como X-Frágil, 

estudos de citogenética (COHEN et al., 1991), observações neuroanatômicas e dados 

de neuroimagem (COURCHESNE et al., 1988) demonstraram um desenvolvimento 

anormal do cérebro e, a partir destes achados, se estabeleceu uma base 

neurobiológica para o TEA, derrubando todas as teorias estabelecidas anteriormente 

que ligavam o TEA somente a transtornos psíquicos (HERTZ-PICCIOTTO; SCHMIDT; 

KRAKOWIAK, 2017). 

Entretanto, é sabido que o TEA pode ser muito semelhante a outros transtornos 

psiquiátricos, com uma sobreposição comum de sintomas, que pode ser atribuída a 
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mecanismos moleculares comuns subjacentes. Ou seja, apesar de clinicamente 

diferentes, encontramos genes relacionados ao TEA, ou variantes genéticas 

associadas, que estão diretamente ligados com outros transtornos do 

neurodesenvolvimento, ou com outras doenças, tais como doenças congênitas do 

coração, transtornos metabólicos, Epilepsia, DI, TOC, Transtorno Bipolar, 

Esquizofrenia e Depressão (DE RUBEIS et al., 2014; HOANG; CYTRYNBAUM; 

SCHERER, 2017; O'CONNEL, 2018). Pesquisas apoiam essa teoria à medida em que 

vários estudos de associação genômica ampla (GWAS - do inglês Genome-Wide 

Association Study) identificaram os mesmos loci gênicos significativos, 

independentemente do transtorno, e uma série de estudos de associações GWAS 

produziram resultados significativos, revelando uma sobreposição de fenótipos 

(O'CONNEL, 2018). 

Estudos genéticos realizados em pacientes com TEA revelam uma grande 

quantidade de genes envolvidos no transtorno, tendendo a aumentar à medida que 

mais indivíduos são geneticamente mapeados (CLARKE, 2016). Com o surgimento 

da NGS (do inglês, Next Generation Sequence), o qual inclui sequenciamento 

completo tanto do exoma quanto do genoma, tem sido possível identificar um número 

crescente de genes que contribuem para a etiologia do TEA, principalmente os 

idiopáticos. Em alguns casos, uma única alteração genética pode causar TEA, porém, 

na maioria dos casos, o TEA pode resultar de uma combinação de variantes genéticas 

comuns ou raras associadas a fatores ambientais (HOANG; CYTRYNBAUM; 

SCHERER, 2017).  

De acordo com dados mais recentes do Simons Foundation Autism Research 

Initiative Gene Database (SFARI Gene), 1089 genes podem estar implicados no TEA 

(SFARI Gene, 2019). Além disso, estudos recentes mostram que a contribuição 

genética no TEA é estimada em torno de 80%, sugerindo, mais uma vez, que o risco 

genético é preponderante, sendo apenas um pouco menor que o risco genético entre 

gêmeos, que é de cerca de 90% (SANDIN, 2014; BAI et al., 2019). Com os avanços 

da genética, novos genes relacionados ao TEA estão sendo descritos e, com esse 

conhecimento genético que está sendo adquirido, associado a características 

particulares de cada indivíduo, é provável que, futuramente, novas síndromes 

monogenéticas sejam identificadas.  
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Além das mutações genéticas, o TEA também está associado à variedade de 

diferentes regiões genômicas geradas pelas CNVs (do inglês, Copy Number Variation) 

(VORSTMAN, 2017). Um estudo feito com CGH (do inglês, comparative genomic 

hybridization) realizado no DNA genômico de indivíduos com e sem TEA, para se 

detectar CNVs que não estavam presentes em seus pais, revelou que CNVs raras e 

de novo foram significativamente associadas ao TEA (SEBAT et al., 2007). Com esses 

avanços, novas áreas nos cromossomos e no genoma têm sido descobertas, inclusive 

ampliando a identificação de novas CNVs em indivíduos com transtornos do 

neurodesenvolvimento. No entanto, ainda há inconsistências na interpretação de 

certas diferenças em algumas CNVs e em algumas SNVs (do inglês, Single Nucleotide 

Variant), que podem resultar de contribuições ambientais ou diferença de gênero, 

onde as mulheres possivelmente tenham um “fator de proteção” para aberrações 

genômicas que não é encontrado em homens (VELINOV, 2019). 

Um modelo publicado em 2017 usando “modelos de copos”, como se 

estivessem carregando fatores genéticos de maior ou menor impacto, bem como 

fatores ambientais, sugeriu como acontece a redução de penetração e a herdabilidade 

genética em uma família que tenha filhos com TEA. Neste modelo (Figura 2), podemos 

observar que o pai carrega um fator genético mais fraco, associado a fatores 

ambientais. Porém, esses fatores não são suficientes para “encher seu copo”, não 

alcançando o limiar para desenvolver TEA. O mesmo ocorre com a mãe, a qual traz 

consigo um fator genético mais expressivo associado a um fator genético mais fraco 

e a um fator ambiental. No entanto, ela também não atinge o limiar para TEA e não 

apresenta características suficientes para ser diagnosticada. Ao terem filhos, a junção 

da genética dos pais, associada à genética dos filhos, faz com que dois dos quatro 

filhos apresentem TEA. Essa herdabilidade se deu devido à combinação de variantes 

genéticas fortes, fracas, herdadas e de novo, bem como a fatores ambientais. Além 

da herdabilidade, o primeiro e quarto filhos desenvolveram uma mutação de novo, 

chamados na figura de gene “D”, para o primeiro, e gene “E” para o quarto filho 

(HOANG; CYTRYNBAUM; SCHERER, 2017).  
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Figura 2. Herdabilidade genética no TEA 

 
Fonte: (HOANG; CYTRYNBAUM; SCHERER, 2017, adaptado por Brito, A., 2020) 
Legenda: Herdabilidade genética em uma família com TEA. O primeiro e quarto filhos atingem o limiar 
para TEA e desenvolvem o transtorno através de uma combinação genética herdade de pai e mãe, de 
fatores ambientais e de mutações de novo. “A, B, C, D, E” representam fatores de risco genéticos para 
o TEA. 
 

 

Há também o fato de que uma mesma mutação genética, mas associada a 

fatores ambientais e a outros fatores genéticos, possa se manifestar de forma 

diferente em cada indivíduo. Na Figura 3, do mesmo estudo de 2017, apesar de três 

pessoas apresentarem a mesma mutação em um mesmo gene, esta se apresenta de 

forma diferente em cada uma, sendo que a primeira pessoa desenvolve TEA, a 

segunda, TDA-H, e a terceira, TEA e TOC (HOANG; CYTRYNBAUM; SCHERER, 

2017).  
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Figura 3. Diferentes manifestações clínicas decorrentes de uma mesma mutação genética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (HOANG; CYTRYNBAUM; SCHERER, 2017, adaptado por Brito, A., 2020) 
Legenda: Mutação genética no gene ASTN2 e sua relação causal com três manifestações clínicas 
diferentes. Apesar da mutação ser no mesmo gene, outras variáveis individuais, tanto genéticas, quanto 
fatores ambientais, podem contribuir para a variação do fenótipo clínico.  
TEA (Transtorno do Espectro do Autismo)  
TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo)  
TDAH (Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade). 
 
 

Ademais, a compreensão do complexo papel da modelagem da cromatina, bem 

como todos os mecanismos que a permeiam, têm sido apontados como fundamentais 

para se compreender a etiologia do TEA, uma vez que alterações nas proteínas 

nucleares associadas e/ou alterações no DNA genômico, bem como modificações na 

cromatina, foram encontrados com muita frequência na investigação de genes únicos 

associados ao TEA (DE RUBEIS et al., 2014; O’CONNELL et al., 2018). Essa 

compreensão se faz necessária uma vez que a cromatina pode ser influenciada por 

uma série de eventos externos já conhecidos na literatura como possíveis 
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responsáveis por subtipos do TEA, tais como nutrição e metabolismo, funcionamento 

do sistema imune, toxinas ambientais e variabilidade genética (LASALLE, 2013; 

O’CONNELL et al., 2018). 

De maneira geral, o que é mais aceito atualmente é que o TEA seja poligênico 

e multifatorial, com estudos que mostram o envolvimento de causas genéticas e de 

fatores ambientais, levando a manifestações clinicamente diferentes em cada 

indivíduo, pois a união desse conjunto genética/ambiente pode desempenhar um 

papel bem variado, com impacto diferente para cada indivíduo (RUDIE et al., 2012; 

HOANG; CYTRYNBAUM; SCHERER, 2017).  

 

2.3. Fatores ambientais relacionados ao TEA 

 

Conforme exposto anteriormente, além dos fatores genéticos, fatores 

ambientais podem influenciar para o desenvolvimento do TEA. Pesquisas visando 

entender a influência ambiental no complexo processo do neurodesenvolvimento já 

são feitas há mais de 100 anos e buscam avaliar de que forma esses fatores podem 

influenciar o risco e severidade do TEA e de outros transtornos (HERTZ-PICCIOTTO; 

SCHMIDT; KRAKOWIAK, 2017). Essa relação estaria baseada, possivelmente, em 

mudanças epigenéticas em função do ambiente (SEALEY et al., 2016; 

MODABBERNIA; VELTHORST; REICHENBERG, 2017). Alterações epigenéticas 

complexas já foram descritas para doenças neurológicas e em transtornos do 

neurodesenvolvimento como TEA, Esquizofrenia e Depressão (RUDIE et al., 2012; 

PINTO et al., 2014; HOANG; CYTRYNBAUM; SCHERER, 2017). Estudos recentes 

revelaram que o ambiente intrauterino pode modular o risco para Esquizofrenia, bem 

como risco para TEA (URSINI et al., 2018). 

Uma das grandes barreiras para se estabelecer associações causais entre 

fatores ambientais e TEA é a falta de consistência, temporalidade e especificidade em 

alguns estudos. Para tanto, são necessárias pesquisas mais robustas para que se 

resolvam inconsistências na literatura disponível sobre TEA e fatores ambientais (NG 

et al., 2017). Além disso, fatores tidos como relacionados ao TEA no passado, como 

por exemplo a relação da vacina tríplice viral, mercúrio, inibidores de recaptação de 

serotonina, uso de cigarro durante a gravidez e exposição ao timerosal estão, 

atualmente, descartados da relação com o TEA (MODABBERNIA; VELTHORST; 
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REICHENBERG, 2017; NG et al., 2017). No entanto, outros fatores externos, como 

complicações no parto, idade parental avançada e hipóxia têm sido consideradas de 

grande risco para desenvolvimento do TEA, ao passo que obesidade e diabetes 

gestacional, bem como cesariana têm mostrado que são fatores de menor risco, mas 

ainda de significância relevante (MODABBERNIA; VELTHORST; REICHENBERG, 

2017).  

Outro fator externo que se mostrou inconclusivo foi o nutricional. Deficiência 

em ácido fólico ou ômega 3 parecem não fazer diferença para o quadro de TEA. Já a 

vitamina D parece ser deficiente em pacientes com TEA, mas carece de mais estudos 

para se estabelecer uma real relação entre os dois e não há evidências científicas de 

que haja uma relação causal entre TEA e deficiência em vitamina D (HOANG; 

CYTRYNBAUM; SCHERER, 2017; MODABBERNIA; VELTHORST; REICHENBERG, 

2017). De maneira contrária ao risco, um estudo em uma coorte de gestantes que 

ingeriram ácido fólico demonstrou uma possível proteção contra o desenvolvimento 

do TEA (NG et al., 2017). 

Os estudos sobre elementos tóxicos ainda são muito limitados, mas sugerem 

associação de alguns metais pesados, como mercúrio inorgânico e chumbo e o 

aumento do risco para o TEA (MODABBERNIA; VELTHORST; REICHENBERG, 

2017). Evidências sobre deficiência de minerais, níveis de zinco, ferro, magnésio, 

cobre, molibdênio, níquel e selênio em pessoas com TEA tiveram resultados 

conflitantes e estudos relacionando deficiência de cálcio se mostraram inconsistentes. 

Outras inconsistências aparecem em estudos sobre cobalto, cromo e manganês feitos 

em crianças com TEA, se mostrando sem significância (NG et al., 2017). 

A poluição também foi um fator de risco estudado em camundongos 

(C57BL6/J) expostos a poluentes (<100 nm de partículas ambientais ultrafinas), onde 

os animais apresentaram ventriculomegalia, alterações neuroquímicas e ativação de 

células gliais no cérebro, especialmente os camundongos machos, sugerindo uma 

resposta inflamatória (ALLEN et al., 2014). Outro trabalho mostrou que gestantes que 

estavam especialmente no terceiro trimestre de gestação, ou recém-nascidos que 

residem em áreas com alta concentração de poluentes e expostos a dióxido de 

nitrogênio e a materiais particulados (menor que 2,5 μm), bem como a óxido nítrico, 

tiveram maior risco de TEA, pois estes materiais podem desencadear uma 

neuroinflamação e estresse oxidativo (BECERRA et al., 2013). Entretanto, apesar dos 
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vários estudos realizados investigando o risco de poluentes para o desenvolvimento 

do TEA (VOLK et al., 2011; BECERRA et al., 2013; ALLEN et al., 2014), os resultados 

foram fracamente associados ou inconclusivos (NG et al., 2017). 

Estudos clínicos feitos em animais e humanos demonstraram que a 

neuroinflamação também pode ser explicada pela exposição precoce, durante o 

neurodesenvolvimento, à presença de conservantes nos alimentos, a substâncias 

tóxicas ou a estresse, e podem resultar em uma cascata de citotoxicidade no cérebro 

(DIETERT, R.R.; DIETERT, J.M, 2008; BLAYLOCK; STRUNECKA, 2009), a qual pode 

estar relacionada à desregulação da neurotransmissão de glutamato. Essa cascata 

pode desencadear a produção de citocinas pró-inflamatórias, resultando em 

alterações crônicas que afetam o neurodesenvolvimento (BLAYLOCK; STRUNECKA, 

2009).  

Ainda em relação à neuroinflamação, estudos in vitro do nosso grupo revelaram 

que astrócitos derivados de células de crianças com TEA idiopático produziam uma 

grande quantidade de IL-6 capaz de interferir na morfologia e sinaptogênese de 

neurônios. À medida que a IL-6 era bloqueada, havia um aumento da sinaptogênese. 

Este estudo confirmou a ligação entre interleucina-6 e TEA e foi o primeiro trabalho a 

provar que as disfunções gliais poderiam contribuir para a fisiopatologia do autismo 

idiopático (RUSSO et al., 2018). 

 

2.4. Uso de questionários em pesquisas para o TEA 

 

Ao se iniciar um trabalho de pesquisa, o pesquisador procura responder a uma 

pergunta, ou perguntas, que possam trazer informações relevantes à sociedade. Para 

que uma pesquisa seja considerada relevante, as perguntas devem ser 

cuidadosamente elaboradas para que as respostas possam gerar novos 

desdobramentos, conhecimento na área estudada ou, ainda, corroborar ou refutar 

teorias apresentadas anteriormente (NAHAS; GRAZIOSI; LIEBANO, 2014). Assim, é 

fundamental determinar a natureza da pergunta, quais variáveis devem ser 

selecionadas e como será realizada as análises. Para tanto precisamos elaborar 

questionários de forma muito cuidadosa, pois devemos considerar que não é 

suficiente a simples coleta de respostas, mas saber qual a validade do questionário e 
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qual a melhor forma de análise dos dados de acordo com a forma que foram coletados 

(MANZATO; SANTOS, 2012).  

A aplicação de questionários em pesquisas científicas vem sendo utilizada há 

muitos anos, e esta aplicação se deu, durante muito tempo, por meio de coleta de 

dados em material impresso. Atualmente, pesquisas têm sido feitas também no 

formato virtual, com os questionários especificamente desenhados, aplicados e as 

suas respostas recebidas por meio eletrônico.  

Para que haja sucesso nessa etapa de recolhimento de dados, sejam esses 

impressos ou on-line, é necessário que os dados coletados durante a pesquisa 

atendam às necessidades do processo de análise. Embora haja muitos trabalhos 

feitos a partir de coleta de dados através de questionários, há uma carência de 

publicações sobre este assunto (MOYSÉS; MOORI, 2007). 

Além disso, também é importante ponderar a praticidade e acesso aos 

respondentes, considerando que a locomoção pode ser dificultosa em alguns casos. 

Um estudo de 2017, o qual acompanhou pessoas com TEA em momentos diferentes, 

aplicou o teste A-TAC (do inglês, The Autism–Tics, ADHD and other Comorbidities 

inventory) por telefone quando os pacientes tinham entre 9 e 12 anos. Quando os 

pacientes estavam com 18 anos, o questionário passou a ser aplicado on-line e, 

segundo os pesquisadores, a troca da maneira de aplicação pode ter alterado alguns 

resultados (TAYLOR et al., 2017). 

Já existem alguns questionários para diagnóstico e rastreio do TEA, inclusive 

on-line, como mencionado no Quadro 1, que são facilmente encontradas na internet 

e que podem ser usados em caso de suspeita de alguns sinais e sintomas do TEA.  

Diversos estudos epidemiológicos comparando casos e controles, e também 

buscando a associação de fatores de exposição com o risco de TEA, já existem na 

literatura, como apresentado anteriormente. No entanto, vale ressaltar que cada 

estudo tende a trabalhar com um fator de exposição, e não com vários ao mesmo 

tempo. Existem também questionários padronizados para fatores específicos, como 

para “exposição à violência” (HOFF; ROSENBAUM, 1994; THOMPSON et al., 2006) 

e “desnutrição” (ABRAMSON; SLOME; KOSOVSKY, 1963; HROLFSDOTTIR, 2019), 

mas não para diferentes fatores, como fizemos em nosso trabalho. 

Entendendo que o TEA é um transtorno poligênico e multifatorial, com 

herdabilidade em torno de 50%, e que um indivíduo não está exposto a apenas um 
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fator, é fundamental entender o relacionamento entre todas as possíveis variáveis. O 

interesse do nosso trabalho é avaliar a relação de diferentes exposições em um grupo 

com TEA.  

Neste trabalho, não investigamos a genética dos nossos respondentes com 

exames laboratoriais, portanto não pudemos fazer análise de mutações e variantes 

raras que poderiam fornecer o risco genético individual. Entretanto, de maneira 

indireta, usamos dados de Histórico Familiar (HF) de transtornos psiquiátricos e 

neurológicos como proxi de exposição a fatores genéticos.  Nosso questionário não 

tem a intenção de ser usado como instrumento de rastreamento ou diagnóstico, pois 

foi elaborado para captar informações relevantes sobre exposição a fatores 

ambientais e genéticos em pessoas já diagnosticadas.  

Após cuidadosa pesquisa, verificamos que este é o primeiro 

questionário/anamnese on-line para pessoas com TEA que investiga fatores 

ambientais e genéticos envolvidos em famílias do território brasileiro.  

 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho teve como objetivo fazer uma análise descritiva do 

relacionamento dos fatores genéticos e ambientais já associados ao TEA, através de 

um questionário aplicado em uma amostra representativa da população brasileira. 

  

3.2. Objetivos Específicos 

 

• Fazer análise exploratória das variáveis de história familiar de transtornos 

psiquiátricos e neurológicos na população estudada, buscando dimensões e 

redução da dimensionalidade dos dados;  

• Fazer análise exploratória das variáveis separadas quanto a exposição 

ambiental (biológica), vulnerabilidade social, e exposição ao estresse 

emocional na população estudada, buscando dimensões e redução da 

dimensionalidade dos dados;  
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• Verificar o relacionamento de fatores genéticos e ambientais associados ao 

TEA encontrados na população estudada; 

• Comparar alguns fatores ambientais considerados como de associação para o 

TEA entre o Grupo TEA (G-TEA) e Grupo Controle (G-C).  

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1. Grupo de estudo e recrutamento. 

 

Este projeto faz parte do “Projeto a Fada do Dente”, que foi iniciado por nosso 

grupo em 2009 para receber dentes decíduos de crianças com TEA visando investigar 

os mecanismos biológicos envolvidos no transtorno através de investigação de 

contribuições genéticas e epigenéticas (CEP ICB 1001/2009). Importante salientar 

que, atualmente, o “Projeto a Fada do Dente” tem o status de biorrepositório, contando 

com várias pesquisas científicas em andamento e, apesar deste trabalho fazer parte 

do “Projeto a Fada do Dente”, foi submetido ao comitê de ética em pesquisas com 

humanos e foi aprovado (Parecer CEP 2.945.213).   

Neste trabalho, as famílias doadoras foram contatadas por e-mail e convidadas 

a preencher nosso questionário on-line, após a explicação do mesmo. Os demais 

respondentes foram recrutados por contato direto com famílias de crianças com TEA, 

convidadas a participar deste trabalho durante a exposição de palestras de divulgação 

científica relacionadas ao autismo em todo território nacional, como também por meio 

de redes sociais. Todos os respondentes deste grupo foram previamente 

diagnosticados por um profissional de saúde e são chamados aqui de Grupo TEA (G-

TEA).  

Dentro do G-TEA, os respondentes que enviaram laudos foram 

subcategorizados e referidos como G-TEA Laudados (G-TEAL). Este grupo serviu 

também como controle positivo para validação da metodologia, já que os 

questionários foram preenchidos on-line. 

Além do G-TEA e G-TEAL, nosso projeto contou com um Grupo Controle (G-

C), onde os participantes que não têm filhos com TEA responderam a um questionário 

adaptado. O único pré-requisito para participar do grupo controle é que o respondente, 

ou filho do respondente, não podia ter sido diagnosticado com TEA.  
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4.2. Confecção do questionário, com foco em fatores genéticos e 

ambientais 

 

Com o início do “Projeto a Fada do Dente”, houve o desenvolvimento de uma 

ficha de anamnese usada para captar dados clínicos/comportamentais dos doadores 

de dentes-de-leite (ANEXO A). Para o presente trabalho, usamos como base essa 

ficha de anamnese, dados da literatura e sugestões de médicos e especialistas em 

TEA do PROTEA (Programa do Transtorno do Espectro Autista), ambulatório da 

unidade de psiquiatria da infância e adolescência da FMUSP (Faculdade de Medicina 

da USP) para confeccionarmos um questionário/anamnese que fosse adequado aos 

objetivos deste projeto (ANEXO B). As perguntas foram formuladas com um 

vocabulário acessível para a população e com perguntas fechadas para que a 

tabulação de dados fosse possível. Todas as perguntas deveriam ser respondidas 

pelos pais ou responsáveis pelas pessoas com TEA ou, ainda, por adultos com TEA. 

Já no G-C, pais e/ou responsáveis por crianças e adolescentes sem TEA 

responderam a um questionário adaptado, com a exclusão de algumas perguntas 

específicas para pacientes com TEA e diretamente ligadas ao diagnóstico, como 

vemos no Quadro 3. As perguntas foram excluídas por considerarmos inadequadas e 

irrelevantes para serem feitas ao G-C.  

 
Quadro 3 - Perguntas excluídas para o G-C 

Perguntas excluídas para o G-C 
01 A pessoa com TEA foi diagnosticada por algum profissional da área da saúde? 

02 Caso já tenha o laudo com diagnóstico, poderia enviar para nossa equipe? Se sim, 
enviar para contato@projetoafadadodente.org.br 
 

03 Qual a especialidade de quem diagnosticou a pessoa com TEA? 
04 

 
Nome do especialista que diagnosticou. Se não souber, ou se a pessoa com TEA 
ainda não foi diagnosticada, responda escrevendo "Não sei". 

05 Qual o grau de autismo? (Leve: necessita de pouco ou nenhum apoio. Moderado: 
necessita de apoio em várias áreas. Severo: necessita de muito apoio em várias 
áreas.). Observação: Pessoas diagnosticadas com Síndrome de Asperger, responder 
a opção 1. Leve. 

06 Com que idade a pessoa com TEA foi diagnosticada por algum médico ou 
especialista? 
 

07  Com que idade você ficou preocupado com o desenvolvimento da pessoa com TEA 
pela primeira vez? 
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08 Qual (ou quais) sintoma(s) a pessoa com TEA apresentou primeiro que chamou sua 
atenção, ou a atenção de outra pessoa? Marque todas que se apliquem. 

09 Atualmente, a pessoa com TEA fala? 
 

10 Com que idade a pessoa com TEA começou a falar? 
 

11 A pessoa com TEA parou de falar em algum momento? 
 

12 A pessoa com TEA voltou a falar? 
 

13 Em relação à fala, a pessoa com TEA tem algum diagnóstico dado por um médico ou 
fonoaudiólogo? 

14 A pessoa com TEA tem diagnóstico de alguma síndrome? 

15 A pessoa com TEA foi diagnosticada, ou apresenta, algum  problema de coordenação 
motora? 

16 Marque abaixo se a pessoa apresenta sensibilidade nestes casos (hipersensibilidade 
sensorial). Marque todas as opções que se apliquem. 

17 Marque abaixo se a pessoa com TEA apresenta sensibilidade nestes casos 
(hipossensibilidade sensorial). Marque todas as opções que se apliquem. 
 

18 A pessoa com TEA fez algum teste ou exame genético para complementar o 
diagnóstico de TEA? Marque todas as respostas que se apliquem. 

19 Caso tenha feito algum teste ou exame genético descrito acima para complementar o 
diagnóstico de TEA, poderia disponibilizar o(s) laudo(s) do(s) exame(s) para a equipe 
do Projeto a Fada do Dente? Caso afirmativo, enviar para o e-mail 
contato@projetoafadadodente.org.br 

20 A pessoa com TEA fez algum dos exames ou testes abaixo? Marque todas as 
respostas que se apliquem. 

21 Apresentou alguma alteração em alguns dos testes? Se sim, qual exame apresentou 
alteração e qual foi a alteração? Caso não tenha feito, ou não saiba, responda 
escrevendo "Não se aplica". 
 

22 Marque todas as opções necessárias para descrever se a pessoa com TEA 
apresenta malformação ou alteração no formato: 

 
23 Se sim, descreva qual a malformação que a pessoa com TEA apresenta? Se não 

apresentar nenhuma malformação, responda escrevendo somente "Não". 

24 O irmão gêmeo também está no TEA? 
 

25 Há mais algum irmão ou irmã, que não seja gêmeo, que também está no TEA? Se 
sim, quantos irmãos ou irmãs também estão no TEA? 

Fonte: Brito, A. (2020) 

 

Importante ressaltar que, antes do início da aplicação do questionário, foi feita 

uma explicação detalhada deste trabalho no recrutamento dos respondentes. Além 

disso, não solicitamos dados referentes à identificação de documentos (CPF, RG, 

Passaporte etc.). Todos os participantes que aceitaram responder ao questionário 

foram alertados previamente de que se tratava de uma pesquisa científica, sigilosa e 

que os dados não tinham relação com diagnóstico ou tratamento, como vemos na 

Figura 4. 



39 
 

 
 

 

 

Figura 4. Apresentação dos questionários usados para G-TEA, G-TEAL e G-C 

Fonte: Brito, A. (2020) 
Legenda:  

1. Avaliação de componentes de risco para o TEA: Este questionário tem como objetivo coletar 
dados de pessoas com TEA e será usado somente para pesquisa científica.  A identidade dos 
participantes/pais/responsáveis será mantida em sigilo e nunca será revelada. Caso 
necessário, os participantes poderão ser contatados por e-mail ou telefone pelos 
pesquisadores do Projeto a Fada do Dente para esclarecimento de dúvidas.  
Responsável pelo Projeto a Fada do Dente: Prof. Dra. Patrícia C. B. Beltrão Braga, 
Universidade de São Paulo 

 
2. Grupo Controle: Este questionário tem como objetivo coletar dados de pessoas SEM AUTISMO 

(TEA) e será usado somente para pesquisa científica.  A coleta de dados servirá para comparar 
com as respostas coletadas previamente em um outro grupo com autismo. A identidade dos 
participantes/pais/responsáveis será mantida em sigilo e nunca será revelada. Caso 
necessário, os participantes poderão ser contatados por e-mail ou telefone pelos 
pesquisadores do Projeto a Fada do Dente para esclarecimento de dúvidas.  
Responsável pelo Projeto a Fada do Dente: Prof. Dra. Patrícia C. B. Beltrão Braga, 
Universidade de São Paulo 

 

As perguntas foram feitas no formato de múltipla escolha, com caixas de 

seleção, lista suspensa, resposta curta e resposta longa, divididas em sessões. O 

Quadro 4 mostra as sessões do questionário e suas subdivisões. 
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Quadro 4 - Dados do questionário 

Sessão Objetivo específico Abordagem 
1a sessão 

Dados pessoais dos 
indivíduos com TEA 

Captar informações que diferenciem 
uma pessoa da outra, como 
informações pessoais. As respostas 
para essa sessão são informações 
sobre a pessoa com TEA. 

Nome, data e local de 
nascimento, endereço 
atual, com quem vive, 
escolaridade, contato. 

2a sessão 
Informação sobre os 

pais 

Captar informações relevantes sobre 
os pais da pessoa com TEA. 
As informações de caráter pessoal, 
como contatos de telefone e e-mail, 
também servem para entrarmos em 
contato para novos estudos, caso 
necessário.   

Nome completo dos pais, 
idade, endereço, situação 
de empregabilidade, 
contato. 
 

3a sessão 
Histórico clínico 

Captar informações clínicas e 
comportamentais da pessoa com TEA. 
Essa sessão traz um histórico clínico, 
com informações importantes sobre 
sintomas e aspectos importantes do 
diagnóstico, bem como histórico de 
exames e testes psicológicos e 
genéticos. 

Aparecimento dos primeiros 
sintomas, exames, grau de 
autismo, dados sobre 
comunicação, presença de 
outras síndromes, questões 
sensoriais, dismorfismos, 
comorbidades. 

4a sessão 
Dados gestacionais 

 

Captar informações sobre a gestação 
da pessoa com TEA/aspectos 
maternos.  

Informações do pré-natal, 
exposição a produtos 
tóxicos, vacinação durante 
a gestação, se fez uso de 
ácido fólico ou algum 
medicamento durante a 
gestação, uso de cigarros, 
bebidas ou drogas ilícitas, 
saúde física e mental da 
mãe durante a gestação, 
infecções. 
Ainda: número de 
gestações, abortamentos, e 
tipo de parto. 

5a sessão  
Dados clínicos da 

pessoa com TEA no 
parto e pós-parto 

imediato 

Captar informações sobre parto e pós-
parto da pessoa com TEA. Nesta 
sessão, abordamos aspectos de 
possíveis intercorrências na gestação, 
parto e pós-parto imediato que possam 
ser relevantes e previamente 
relacionadas à risco ambiental para o 
TEA.  

Tipo de parto, tamanho e 
peso ao nascer, 
circunferência da cabeça, 
índice Apgar, se teve 
anóxia/hipóxia, resultado do 
teste do pezinho, outras 
observações da saúde da 
criança ao nascer.  
Ainda: amamentação e 
vacinação. 

6a sessão Captar informações sobre moradia e 
dinâmica familiar para se estabelecer 

Tipo, tamanho da moradia, 
número de pessoas que 
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Histórico Familiar (local 
de moradia e dinâmica 

familiar) 

aspectos ambientais envolvidos no 
TEA.  

habitam, renda aproximada 
da família, número de 
irmãos e ordem de 
nascimento, irmãos 
gêmeos. 

7a sessão  
Dados dos familiares 

consanguíneos da 
pessoa com TEA  

Captar informações de parentes 
consanguíneos a fim de se estabelecer 
questões genéticas e hereditárias. 
Aqui, procuramos investigar sobre o 
histórico familiar da pessoa com TEA e 
questões relacionadas aos riscos 
genéticos.    

Existência de mais alguém 
na família com TEA, 
síndromes ou transtornos 
psiquiátricos e doenças 
neurodegenerativas.  

8a sessão 
Sessão final 

Apesar da explicação antes da 
participação de cada família, esta 
sessão serve para confirmar o 
entendimento do respondente sobre a 
natureza deste projeto como de 
pesquisa, salientando que nada tem a 
ver com diagnóstico e/ou tratamento 
para o TEA. 

O TCLE foi transformado 
em 03 parágrafos para que 
a pessoa leia com atenção 
e marque “ciente”. 

Fonte: Brito, A. (2020) 

 

4.3. Modo de aplicação do questionário 

 

A plataforma escolhida para a aplicação do questionário foi o Google Docs, 

uma vez que é uma ferramenta de fácil acesso e permite a criação de coleta de dados 

de forma prática e rápida. 

Após o desenvolvimento do questionário on-line, foi feito um teste, chamado 

aqui de “processo de validação”, visando checar a facilidade de entendimento das 

perguntas e o tempo dispendido para a participação. Para tanto, o questionário foi 

enviado através de um link para o e-mail de 10 pessoas, 05 com filhos previamente 

diagnosticados com TEA e 05 com filhos neurotípicos (controles). Além do link para o 

questionário, as 10 pessoas receberam outro e-mail contendo 10 questões abertas 

para que pudessem dar suas impressões e sugestões sobre o questionário (Quadro 

5).  

Após a correção de eventuais dificuldades para entendimento do questionário, 

as quais foram pontuadas pelo grupo que respondeu no processo de validação, as 

famílias que doaram dentes entre 2009 e 2017 para o “Projeto a Fada do Dente” foram 

contatadas por e-mail e convidadas a participar deste projeto juntamente com as 

recrutadas presencialmente nas palestras.  
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Outro ponto a ser salientado é que alguns dos participantes que têm filhos com 

TEA enviaram laudos e exames pelo e-mail contato@projetoafadadodente.org.br, 

sendo usados como G-TEAL, uma vez que nenhum dos participantes que preencheu 

o questionário passou por avaliação diagnóstica pelo “Projeto a Fada do Dente”.  

 
Quadro 5. E-mail enviado para validação do questionário: 

Olá, 
Você está recebendo este questionário porque faz parte de um pequeno time seleto que 
escolhemos para nos dar um feedback sobre esta ferramenta. LEMBRE-SE de manter sigilo 
sobre esta pesquisa e não repassar a ninguém sem prévia autorização, pois ainda estamos em 
fase de validação e correções.  
Lembrando, também, que o link foi enviado para seu e-mail. Por favor, verifique sua caixa de 
entrada, lixeira, spam ou filtradas para ver se recebeu. Se sim, é só clicar no link roxo escrito 
FILL FORM e começar.  

Por favor, ao responder às questões abaixo, use toda sinceridade possível para que possamos 
melhorar nosso questionário e, consequentemente, nosso trabalho.  
1. Quanto tempo você levou para responder? 
2. Teve interferências/distrações enquanto respondia? Por exemplo, teve que parar por algum 
motivo ou por que alguém te chamou?  
3. Há alguma pergunta (ou perguntas) que você considera pertinente estar(em) aí, mas que não 
está(ão)? 
4. Há alguma pergunta (ou perguntas) que você considera sem relevância? 
5. Você teve dificuldade para responder ao questionário?  
6. Se teve alguma dificuldade, qual foi? 
7. Você considera que falte uma explicação melhor no começo do questionário, ou está bem 
explicado? 
8. Sobre o vocabulário usado no questionário, há palavras que você desconhecia? As 
explicações para alguns termos estão claras em sua opinião?   
9. Poderia dar exemplos de palavras que, sem a explicação, seriam difíceis de entender?  
10. Gostaria de acrescentar mais algum ponto que ache relevante? 
 
Muito obrigada por suas respostas e por seu tempo. Você está colaborando muito para 
continuarmos com os estudos sobre o TEA na população brasileira.  
 
Anita Brito 
Doutorando na USP, São Paulo, para estudos sobre o TEA. 
FMVZ, Departamento de Anatomia dos animais domésticos e silvestres. 

Fonte: Brito, A. (2020) 

 

4.4. Critério de exclusão de respondentes e de perguntas 

 

Um dos critérios para exclusão parcial de respostas de alguns participantes foi 

se o filho com TEA era adotivo, pois não seria possível para o respondente elucidar 

sobre os dados genéticos/familiares e ambientais durante a gestação. Porém, 

informações sobre o sexo, local de nascimento, escolaridade da pessoa com TEA e 

toda informação que não fosse relacionada à genética e ambiente pré-natal foram 

consideradas para as análises deste projeto.  
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Outro critério de exclusão parcial considerou respostas com alguma 

incompatibilidade ou inconsistência, como, por exemplo, quando a mãe não sabia 

responder algo, ou quando uma resposta se apresentava de forma incongruente com 

outras. 

 

4.5. Forma de apresentação e análises estatísticas  

 Foram usadas ferramentas diferentes para análise dos dados aqui 

apresentados. Para análises simples de verificação de porcentagem em algumas 

variáveis, as repostas foram quantificadas e transportadas para o programa estatístico 

Social Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 2.0. Foram 

utilizadas análises estatísticas descritivas, onde verificamos a frequência e 

porcentagem válida dos dados transportados dos três grupos estudados. Para fim de 

comparação, analisamos variáveis que nos tragam informações pertinentes sobre os 

grupos e que pudessem ser comparadas com o G-C, como sexo, local de nascimento, 

ano de nascimento, tipo de parto e se fumou durante a gestação.  

A compilação e análise de outras variáveis, para que pudéssemos estabelecer 

uma possível relação entre exposição a fatores genéticos e ambientais, foram 

conduzidas no software RStudio, versão 3.6.1 - R Core Team, 2019 (R CORE TEAM, 

2019), com a instalação dos seguintes pacotes: devtools (WICKHAM; HESTER; 

CHANG, 2019), Hmisc (HARRELL; CHARLES, 2019), ggplot2 (WICKHAM, 2016), 

factoExtra (KASSAMBARA; MUNDT, 2017), factoMineR (LE; JOSS; HUSSON, 2008).   

As perguntas foram agrupadas criando variáveis de exposição. Para as 

análises feitas nessa seção, eliminamos os dados dos pacientes adotados. Foram 

feitas análises de acordo com a literatura relacionados à vulnerabilidade de TEA, 

sendo 1 para Histórico Familiar (HF), 2 para exposição a Fatores de Risco ambientais, 

biológicos e socioeconômicos, e 3 para exposição a estresse emocional durante a 

gestação. 

 

4.5.1. Histórico Familiar 

 

Para o eixo genético, considerando o HF, as questões foram agrupadas 

inicialmente de acordo com o transtorno ou doença correspondentes, conforme 

ilustrado na Tabela 1, levando em consideração o grau de parentesco da pessoa com 
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TEA. De acordo com o grau de parentesco, uma pontuação foi atribuída para cada 

resposta do questionário, sendo 3 pontos para parentes de primeiro grau, 2 pontos 

para parentes de segundo grau e 1 ponto para parentes de terceiro grau.   
 

Tabela 1. Questões correspondentes aos transtornos e doenças psiquiátricas e neurológicas presentes 
em nosso grupo 

 
Fonte: Brito, A. (2020) 
Legenda: Na tabela 1, as perguntas aparecem com numeração diferente do que aparece no 
questionário. Para que pudéssemos rodar as análises, tivemos que renumerar as perguntas, pois, no 
questionário original, elas estavam de forma alfanumérica (exemplo: 122a., 122b. etc.), o que dificultaria 
rodar as análises de forma clara. Apesar da renumeração, não houve qualquer prejuízo na 
confiabilidade das respostas.  

 

Para estas análises sobre transtornos ou doenças, com exceção do TEA, 

empregamos a seguinte fórmula:  

𝑦 = (𝑥1 ∗ 3) + ((𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5) ∗ 2) + 𝑥6 + 𝑥7 

Onde y representa o resultado correspondente ao transtorno ou doença e x 

representa a quantidade de parentes com a ocorrência correspondente. 

Transtorno ou doença

Alzheimer 215 232 250 268 285 302 320
Ansiedade 229 246 264 282 299 316 334
Deficiência Intelectual Não Especificada 227 244 262 280 297 314 332
Deficiência Intelectual 222 239 257 275 292 309 327
Depressão 223 240 258 276 293 310 328
Down 220 237 255 273 290 307 325
Epilepsia 218 235 253 271 288 305 323
Esquizofrenia 217 234 252 270 287 304 322
Hiperatividade 224 241 259 277 294 311 329
Pânico 228 245 263 281 298 315 333
Parkinson 216 233 251 269 286 303 321
Tique 219 236 254 272 289 306 324
Transtorno Bipolar (TB) 221 238 256 274 291 308 326
Transtorno do Déficit de Atenção (TDA) 225 242 260 278 295 312 330
Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) 226 243 261 279 296 313 331
Outros 231 248 266 284 301 318 336
Grau de parentesco primeiro segundo segundo segundo segundo terceiro terceiro
Identificação da variável x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7

Transtorno do Espectro Autista (TEA) 201 202 203 204 205 206 207
Grau de parentesco primeiro primeiro primeiro primeiro segundo segundo segundo
Identificação da variável t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7

TEA (continuação) 208 209 210 211 212 213 214
Grau de parentesco segundo segundo segundo segundo segundo terceiro terceiro
Identificação da variável t8 t9 t10 t11 t12 t13 t14

Questões correspondentes
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Já para o TEA, onde perguntas específicas sobre irmãos foram realizadas, 

empregamos a seguinte fórmula: 

	𝑦 = ((𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 + 𝑡4) ∗ 3) + ((𝑡5 + 𝑡6 + 𝑡7 + 𝑡5 + 𝑡6 + 𝑡7 + 𝑡8 + 𝑡9 + 𝑡10
+ 𝑡11 + 𝑡12) ∗ 2) + 𝑡13 + 𝑡14 

Onde y representa o resultado correspondente para TEA e t representa a 

quantidade de parentes com a ocorrência de TEA. Quando necessário, usamos dados 

dicotômicos como descrito abaixo. 

Para qualquer patologia: 

• Se 0, recebe 0; 

• Se maior que 0, recebe 1. 

 

4.5.2. Fatores de Risco 

 

As questões referentes a fatores de risco ambiental, outro eixo analisado, foram 

utilizadas para formar variáveis de exposição a fatores biológicos e socioeconômicos 

de acordo com as formulações expostas abaixo: 

Idade da mãe na gestação: 

𝑦 = 𝑎𝑛𝑜	𝑑𝑒	𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑇𝐸𝐴 − 𝑎𝑛𝑜	𝑑𝑒	𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑑𝑎	𝑚ã𝑒	

 

Idade do pai na gestação: 

𝑦 = 𝑎𝑛𝑜	𝑑𝑒	𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑇𝐸𝐴 − 𝑎𝑛𝑜	𝑑𝑒	𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑑𝑜	𝑝𝑎𝑖	

 

Índice de massa corpórea (IMC) da gestante: 

𝑦 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎	𝑛𝑎	𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎H
	

 

IMC atual da mãe: 

𝑦 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎	𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎H

	

Moradores por cômodos: 

𝑦 =
𝑚𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑐ô𝑚𝑜𝑑𝑜𝑠
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Pré-natal: 

𝑦 = 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒	𝑑𝑒	𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 + 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 + á𝑐𝑖𝑑𝑜	𝑓ó𝑙𝑖𝑐𝑜		

Para esta variável, o número de trimestres foi atribuído de acordo com o 

trimestre de início do pré-natal, ou seja, as respostas foram recodificadas.  

 

Problemas de Tireoide: 

𝑦N = 𝑎𝑢𝑠ê𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑑𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎	

𝑦Q = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛ç𝑎	𝑑𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎	𝑒	𝑎𝑢𝑠ê𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑑𝑒	𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	

𝑦H = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛ç𝑎	𝑑𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎	𝑒	𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛ç𝑎	𝑑𝑒	𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	

 

Infecção na gestação: 

𝑦N = 𝑎𝑢𝑠ê𝑛𝑐𝑖𝑎	𝑑𝑒	𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐çã𝑜	

𝑦Q = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛ç𝑎	𝑑𝑒	𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐çã𝑜	𝑒	𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒	

𝑦H = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛ç𝑎	𝑑𝑒	𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐çã𝑜, 𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒	𝑒	𝑎𝑛𝑡𝑖𝑏𝑖ó𝑡𝑖𝑐𝑜	

𝑦S = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛ç𝑎	𝑑𝑒	𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐çã𝑜, 𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒, 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑏𝑖ó𝑡𝑖𝑐𝑜	𝑒	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎çã𝑜	

 

Uso de medicação de risco na gestação: 

𝑦 = 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 + 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝑝𝑖𝑙é𝑝𝑡𝑖𝑐𝑜	

 

Exposição a produtos tóxicos: 

𝑦 = 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑡ó𝑥𝑖𝑐𝑜 + 𝑚𝑒𝑟𝑐ú𝑟𝑖𝑜 + 𝑐ℎ𝑢𝑚𝑏𝑜 + 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑜𝑙 + 𝑐á𝑑𝑚𝑖𝑜 + 𝑎𝑟𝑠ê𝑛𝑖𝑜 + 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎

+ 𝑝𝑜𝑢𝑐𝑎	𝑝𝑜𝑙𝑢𝑖çã𝑜 + 𝑚𝑢𝑖𝑡𝑎	𝑝𝑜𝑙𝑢𝑖çã𝑜 + 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠	𝑡ó𝑥𝑖𝑐𝑜𝑠	

 

Fumo: 

𝑐𝑖𝑔𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠 = 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠	𝑝𝑜𝑟	𝑚ê𝑠 ∗ 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠	𝑒𝑚	𝑞𝑢𝑒	𝑓𝑢𝑚𝑜𝑢	

𝑦N = 0	𝑐𝑖𝑔𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠	

𝑦Q = 1	à	19	𝑐𝑖𝑔𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠	

𝑦H = 20	à	59	𝑐𝑖𝑔𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠	

𝑦S = 60	𝑜𝑢	𝑚𝑎𝑖𝑠	𝑐𝑖𝑔𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠	

 

Maconha: 

𝑦 = 𝑝𝑜𝑢𝑐𝑜 + 𝑚é𝑑𝑖𝑜 ∗ 2 + (𝑚𝑢𝑖𝑡𝑜 ∗ 3)	
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Álcool: 

𝑦 = 𝑝𝑜𝑢𝑐𝑜 + 𝑚é𝑑𝑖𝑜 ∗ 2 + (𝑚𝑢𝑖𝑡𝑜 ∗ 3)	

 

TORCH1: 

𝑦 = 𝑡𝑜𝑥𝑜𝑝𝑙𝑎𝑠𝑚𝑜𝑠𝑒 + 𝐶𝑀𝑉2 + ℎ𝑒𝑟𝑝𝑒𝑠	

 

Problemas na gestação: 

𝑦 = 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜	𝑢𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑎 + 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 2 + (𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡𝑜 ∗ 3)	

 

Hipertensão e pré-eclâmpsia: 

𝑦 = ℎ𝑖𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 + 𝑝𝑟é − 𝑒𝑐𝑙â𝑚𝑝𝑠𝑖𝑎 ∗ 2 	

 

Quando necessário, usamos dados dicotômicos como descrito: 

𝐼𝑛𝑓𝑒𝑐çã𝑜	𝑛𝑎	𝐺𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜, 𝑇𝑂𝑅𝐶𝐻, 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠	𝑛𝑎	𝐺𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜, 𝐻𝑖𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜	𝑒	𝑃𝑟é

− 𝑒𝑐𝑙â𝑚𝑝𝑠𝑖𝑎, 𝐷𝑖𝑎𝑏𝑒𝑡𝑒𝑠	𝐺𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙, 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑜	𝑐𝑜𝑚	𝐷𝑟𝑜𝑔𝑎	𝑛𝑎	𝐺𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜, 𝐹𝑢𝑚𝑜,	

𝑀𝑎𝑐𝑜𝑛ℎ𝑎, Á𝑙𝑐𝑜𝑜𝑙, 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎		

• Se 0, recebe 0; 

• Se maior que 0, recebe 1. 

 

Para escolaridade, renda e trabalho foram usados diretamente as categorias das 

respostas. 

Renda	da	Casa,	Trabalho	do	Pai,	Trabalho	da	Mãe,	Escolaridade	do	Pai	e	Escolaridade	da	

Mãe.	

• Se menor ou igual a 4, recebe 0; 

• Se maior que 4, recebe 1. 

 
Pré-Natal e Tóxico. 

• Se menor ou igual a 2, recebe 0; 

• Se maior que 2, recebe 1; 

 

                                            
1 TORCH: exame pré-natal que avalia se a gestante já teve contato com os patógenos Toxoplasmose, 
Rubéola, Citomegalovírus e Vírus Herpes Simples.  
2 CMV: Citomegalovírus 
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4.5.3. Estresse Emocional 

 

No terceiro eixo analisado, atribuímos nomes às questões conforme mostrado 

na Tabela 2. 

 
Tabela 2. Parâmetros avaliados e número das questões correspondentes 

 
Fonte: Brito, A. (2020) 

Quando necessário, usamos dados dicotômicos como descrito abaixo. 

Nota Emocional: 

• Se menor ou igual a 6, recebe 0; 

• Se maior que 6, recebe 1. 

 
Todos os tipos de Estresse, Sentimentos e Agressões. 

• Se 0, recebe 0; 

• Se maior que 0, recebe 1. 

 

4.5.4. Análises de Agrupamentos 

De acordo com as variáveis formadas, conforme descrito acima, todos os 

dados eram dados ordinais em categorias crescentes. Assim, primeiro foi feita uma 

análise usando a estatística gama G, que é especialmente apropriada para medir a 
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relação entre variáveis ordinais, desde que elas estejam na mesma ordem. A partir 

das matrizes, foram realizadas análises de agrupamento hierárquico, com distância 

Euclidiana e complete linkage. 

 

4.5.5. Análise de MCA 

 

As análises de MCA (MCA, do inglês, Multiple Correspondence Analises) foram 

feitas para que pudéssemos explorar o relacionamento entre diferentes variáveis de 

exposição dentro de cada grupo, sendo um grupo de genética, outro de exposição 

ambiental, o qual engloba fatores biológicos e socioeconômicos, e um outro grupo 

sobre estresse emocional.  Todos foram analisados separadamente e a contribuição 

das variáveis nas dimensões mais importantes foram selecionadas pela regra do 

cotovelo. Podemos entender que, como nossos dados são categóricos e não com 

distribuição normal, o uso de PCA baseado em correlações ou covariância para 

buscar dimensões e reduzir a dimensionalidade dos dados não é adequado. Para 

estes casos, podemos usar MCA.  

Para as análises de MCA, primeiro usamos os valores totais marginais de linha 

e coluna para calcular o valor esperado. Assim todas as variáveis foram padronizadas 

pelo χ2 (Qui Quadrado) e buscamos não variância compartilhada, mas similaridade 

de ocorrências de resposta. Para a MCA, utilizamos as recomendações padrão do 

pacote factoMineR. Os gráficos da MCA foram construídos através do pacote 

factoExtra.  

Antes de cada MCA foram feitos, para cada variável, gráficos de frequências 

das classes, o que mostrou que, na maioria das vezes, uma classe era muito 

representada e as demais muito pouco representadas. Desta forma foram feitas 

análises com as classes originais ou recategorizadas, quando necessário.   

Para cada análise foram usados todos os indivíduos que tinham respostas para 

as perguntas referidas, ou seja, nenhuma análise foi feita com dados faltantes assim 

como nenhum tipo de imputação foi realizada.  

 

4.5.6. Perguntas excluídas da análise 
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Para que pudéssemos fazer as análises, tivemos que renumerar as perguntas, 

pois, no questionário original, elas estavam de forma alfanumérica (exemplo: 122a., 

122b., etc.), sem causar qualquer prejuízo nas respostas. Após a renumeração, 

algumas perguntas foram descartadas de nossa análise preliminar por serem 

referentes aos dados de identificação da pessoa com TEA ou de membros da família, 

como vemos no Quadro 6: 

 
Quadro 6. Perguntas excluídas das análises 

Fonte: Brito, A. (2020) 

 

Em relação à pergunta “Existem outras informações importantes que você queira relatar 

sobre seu filho?”, desconsideramos dessa primeira análise por se tratar de respostas 

muito abertas, o que nos trouxe uma gama de informações de tamanha diversidade e 

complexidade, que não foi possível gerar dados relevantes para a pesquisa neste 

Nome completo da pessoa com TEA, sem abreviações. 

Qual o DIA de nascimento da pessoa com TEA? 

Qual o MÊS de nascimento da pessoa com TEA? 

Endereço atual completo (Rua/Avenida/Travessa etc., Bairro, Cidade, Estado, CEP, 

Complementos) 

Nome completo da Mãe 

E-mail mais usado pela Mãe para contato. 

Telefone mais usado pela Mãe para contato (com DDD). 

Nome completo do Pai. Caso não saiba, responda escrevendo "Não Sei". 

E-mail mais usado pelo Pai. Caso não saiba, escreva "Não sei". 

Telefone mais usado pelo Pai para contato (com DDD). Caso não saiba, escreva 

"Não sei". 

Nome do especialista que diagnosticou. Se não souber, ou se a pessoa com TEA 

ainda não foi diagnosticada, responda escrevendo "Não sei". 

Existem outras informações importantes que você queira relatar sobre seu filho? 

Tenho total ciência que o Projeto a Fada do Dente não faz diagnóstico, exames 

individuais ou propõe tratamento para nenhum dos participantes. Sei que seus 

esforços são para o coletivo e os resultados sempre serão apresentados em forma de 

estudo científico e nunca enviado individualmente. 

Declaro ter lido, compreendido e aceito que minhas respostas sejam usadas 

unicamente para fins acadêmicos e de informação. Declaro ainda que todas as 

respostas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade. 
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momento. Para estudos futuros, possivelmente, algumas respostas dadas poderão 

ser úteis. 

 

5. RESULTADOS 
 

5.1. Participantes 

 

Neste trabalho, um total de 2.183 pessoas, tanto responsáveis por pessoas 

com TEA, quanto autistas adultos, responderam ao questionário do G-TEA. O prazo 

de captação de respostas do questionário foi de 30 de outubro de 2018 a 19 de maio 

de 2019. Os respondentes que duplicaram o questionário por algum erro no sistema, 

ou que responderam às perguntas de forma inválida, ou inconsistente, foram retirados 

da análise deste trabalho. Sendo assim, para este trabalho foram considerados 2.141 

respondentes. Dentre estes, 27 respondentes foram excluídos das respostas sobre 

fatores ambientais na fase pré-natal e HF, por serem filhos adotivos, mas foram 

computados para outras análises em que o fato de serem adotados não interferisse 

nos resultados, como sexo, idade, escolaridade e local de nascimento, por exemplo, 

conforme mencionado no item 4.4.  

 Para que pudéssemos validar o questionário e verificar se as respostas dadas 

on-line seriam de pessoas com TEA, perguntamos aos respondentes se a pessoa com 

TEA foi diagnosticada por algum profissional e pedimos para que nos enviassem um 

laudo, relatório ou qualquer documento que comprovasse o diagnóstico de TEA. 

Recebemos 225 laudos e/ou relatórios. Este grupo, G-TEAL, foi analisado em 

separado em algumas variáveis e foi usado como controle positivo deste trabalho. Em 

relação ao G-C, obtivemos 408 respondentes.   

 Antes de analisarmos o HF dos respondentes, verificamos alguns dados 

demográficos, como distribuição populacional por área, sexo e faixa de idade, bem 

como grau de autismo e dados relevantes para comparação de G-C e G-TEA, como 

o uso de cigarro durante a gestação e tipo de parto. 

 

 
5.1.1. Distribuição demográfica por estado dos respondentes deste estudo 
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 As respostas para este estudo foram captadas on-line e em palestras em todo 

o território nacional.  Alguns brasileiros, que atualmente moram no exterior, também 

responderam. Entre todos os respondentes, houve uma prevalência maior nas regiões 

Sul e Sudeste, tanto no G-TEA e G-TEAL, quanto no G-C, sobretudo no estado de 

São Paulo (Figuras 5, 6 e 7). 

 
Figura 5 – Distribuição demográfica por estado dos respondentes deste estudo – G-TEA 

Fonte: Brito, A. (2020) 
Legenda: Número de respondentes por Estado do G-TEA. Dos 2.141 respondentes, o estado que teve 
o maior número de participantes neste estudo foi São Paulo.  
 
 
Figura 6 – Distribuição demográfica por estado dos respondentes deste estudo – G-TEAL 
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Fonte: Brito, A. (2020) 
Legenda: Número de respondentes por Estado do G-TEAL. Dos 205 respondentes, o estado que teve 
o maior número de participantes neste estudo também foi São Paulo. 
 
Figura 7 – Distribuição demográfica por estado dos respondentes deste estudo – G-C 

 
Fonte: Brito, A. (2020) 
Legenda: Número de respondentes por Estado. Dos 408 respondentes, o estado que teve o maior 
número de participantes neste estudo também foi São Paulo. 
 

5.1.2. Sexo dos respondentes deste estudo 

 

 A maioria dos respondentes deste estudo nos grupos G-TEA e G-TEAL eram 

do sexo masculino, o que corrobora com os dados mundiais sobre prevalência entre 

meninos e meninas (Tabela 3). Além disso, nós tivemos cerca de 4 respondentes 

meninos para cada menina nos grupos mencionados acima, corroborando também a 

prevalência mundial de 4:1. Portanto, mesmo que haja um subdiagnóstico para 

meninas também no Brasil, nosso estudo teve equivalência com os estudos mundiais.  

 Já em relação ao G-C, houve cerca de 50% de respondentes para cada um 

dos sexos.  
 

Tabela 3. Dados sobre o sexo dos respondentes deste estudo 

G-TEA   N % 

Sexo da pessoa  
Válido 

Feminino 398 18.6 

N Válido 2141 Masculino 1743 81.4 
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Omisso 0 Total 2141 100.0 

G-TEAL   N % 

Sexo da pessoa 

Válido 

Feminino 39 17.3 

N 
Válido 225 Masculino 186 82.7 

Omisso 0 Total 225 100.0 

G-C   N % 

Sexo da pessoa  

Válido 

Feminino 193 47.3 

N 
Válido 408 Masculino 215 52.7 

Omisso 0 Total 408 100.0 
Fonte: Brito, A. (2020) 

 

5.1.3. Idade dos respondentes deste estudo 

 

 Na Tabela 4, separamos os respondentes deste estudo primeiramente por 

grupo (G-TEA, G-TEAL e G-C), depois, por sexo para verificarmos a média de idade, 

mínima e máxima, de cada grupo. 

 Os respondentes do sexo masculino do G-TEA tiveram média de idade 

máxima de 11,5 anos e mínima de 2 anos, sendo o respondente mais velho com 41 

anos de idade. No sexo feminino, a média de idade máxima foi de 13,5 e 2 anos para 

idade mínima, sendo a respondente mais velha com 54 anos. 

 No G-TEAL, os respondentes do sexo masculino tiveram média de idade 

máxima de 8,5 anos, e mínima de 3 anos, sendo o respondente mais velho com 40 

anos de idade. Para as meninas do G-TEAL, a média de idade máxima foi de 9 anos 

e mínima, 3 anos, sendo a respondente mais velha com 32 anos. 

 No G-C, a média de idade dos respondentes do sexo masculino foi de 9,5 

anos de máxima e 2 anos de idade mínima, sendo o respondente mais velho com 33 

anos. No sexo feminino, a média de idade foi de 10,5 anos de idade máxima e de 2 

anos para idade mínima, sendo a respondente mais velha com 38 anos. 

 Em todos os grupos tivemos respondentes excluídos por motivo de 

incongruência na resposta. Por exemplo, algumas pessoas responderam no lugar da 

data de nascimento, a data do dia em que estava preenchendo, mesmo com a questão 

muito clara. Ou, a data de nascimento do filho era igual à da mãe ou do pai. Devido a 

essas incongruências, eliminamos esses respondentes de nossas análises para esta 

questão (Tabela 4).   
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Tabela 4. Ano de nascimento dos respondentes deste estudo 

G-TEA 
Sexo Respondentes Média 

de 
idade  

Idade 
Mínima  

Idade Máxima 

Meninos 1723 11.5 2 41 
Meninas 392 13.5 2 54 

Excluídos  26 - - - 
Total:                 2.141 

 G-TEAL 
Sexo Respondentes Média 

de 
idade  

Idade 
Mínima 

Idade Máxima 

Meninos 184 8.5 3 40 
Meninas 39 9 3 32 

Excluídos  2 - - - 
Total:                  225 

 G-C 
Sexo Respondentes Média 

de 
idade  

Idade 
Mínima 
(anos) 

Idade Máxima 

Meninos 206 9.5 2 33 
Meninas 186 10.5 2 38 

Excluídos  16 - - - 
Total:                   408 

Fonte: Brito, A. (2020) 
Legenda: Idade mínima e máxima dos respondentes do sexo masculino e feminino nos G-TEA, G-
TEAL e G-C. Devido à incongruência em algumas respostas, foram excluídos 26 respondentes do G-
TEA, 2 respondentes do G-TEAL e 16 do G-C. 
 

5.1.4. Grau de autismo dos respondentes deste estudo 

 

 Em relação ao grau de autismo, devido às mudanças de nomenclatura nos 

últimos anos, deixamos somente as opções “leve”, “moderado” e “severo” para que 

pudéssemos ter um melhor recorte das amostras. Em um trabalho anterior, havíamos 

deixado como pergunta aberta e ficou inviável analisar as respostas devido ao número 

de variáveis possíveis.  Para a versão final do questionário, deixamos somente estas 

três opções, além da opção “não sei responder”, para que pudéssemos captar e 

analisar melhor as respostas. Para os que foram diagnosticados com Síndrome de 

Asperger, tanto antes, quanto depois do DSM-V, pedimos que assinalassem a opção 

“leve”. Podemos observar que as ocorrências de todos os graus são muito 
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semelhantes em ambos os grupos. Assim, em nossa amostra, a ocorrência de TEA 

de grau leve e moderado se mostraram mais recorrentes que os de grau severo, como 

vemos na Tabela 5. 
Tabela 5. Dados sobre o grau de autismo dos respondentes deste estudo 

G-TEA   N % 

Grau de autismo   Leve 1014 47.4 

N Válido 2141 Moderado 773 36.1 

Omisso 0 Não sei 
responder 

189 8.8 

   Severo 165 7.7 

   Total 2141 100.0 

G-TEAL   N % 

Grau de autismo   Leve 91 40.4 

N Válido 225 Moderado 92 40.9 

Omisso 0 Não sei 
responder 

25 11.1 

   Severo 17 7.6 

   Total 225 100.0 

Fonte: Brito, A. (2020) 

 

5.1.5. Tipos de parto dos respondentes deste estudo  

 

 Alguns estudos sugerem que possa haver uma relação entre parto cesárea e 

risco para autismo (YIP et al., 2017), mas sem deixar claro quais seriam os 

mecanismos possivelmente envolvidos. No nosso trabalho, levamos em consideração 

essas sugestões e observamos os tipos de partos realizados. Obtivemos uma 

distribuição semelhante nos três grupos, com uma maior incidência para o parto 

cesárea. Nossas análises mostram que os três grupos analisados mostraram 

resultados muito próximos entre si, como vemos na Tabela 6.  

 
Tabela 6. Dados sobre o tipo de parto referidos pelos respondentes deste estudo 

G-C   N % 

Tipo de parto   Cesárea 309 75.7 
N Válido 408 Normal 93 22.8 

Omisso 0 Normal com auxílio de fórceps 3 .7 

   Outro 3 .7 
   Total 408 100.0 
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G-TEA   N % 

Tipo de parto   Cesárea 1674 78.2 
N Válido 2141 Normal 417 19.5 

Omisso 0 Normal com auxílio de fórceps 34 1.6 

   Não sei responder 6 .3 
   Outro 10 .5 
   Total 2141 100.0 

G-TEAL   N % 

Tipo de parto   Cesárea 179	 79.6 
N Válido 225 Normal 41 18.2 

Omisso 0 Normal com auxílio de fórceps 5 2.2 

   Total 225 100.0 

Fonte: Brito, A. (2020) 

 
 

5.1.6. Consumo de cigarros durante a gestação dos respondentes deste 

estudo 

 

 É sabido que fumar durante a gravidez pode causar danos ao feto e seu 

consumo é um fator de risco que se correlaciona com o baixo peso ao nascer 

(KATAOKA et al., 2018). Porém, são poucas, ou fracas, as evidências que 

correlacionam risco maior para o TEA em filhos de mães fumantes ativas ou passivas 

(Ng et al., 2017). No nosso estudo, verificamos que houve um consumo maior de 

cigarro entre as mães do G-C, se comparadas aos G-TEA e G-TEAL, revelando que 

5.1% das mães do G-C relataram ter fumado durante toda a gestação, contra 3.9% 

no G-TEA e apenas 0.4% das mães do G-TEAL (Tabela 7).  

 
Tabela 7. Dados sobre o consumo de cigarro durante a gestação referidos pelos respondentes deste 
estudo 

G-C   N % 

Cigarro durante a 
gravidez 

 1º Trimestre 10 2.5 

N Válido 408 2º Trimestre 3 .7 

  3º Trimestre 0 .0 

Omisso 0 Fumou durante 
toda a gestação 

21 5.1 

   Não fumou 374 91.7 
   Total 408 100.0 
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G-TEA   N % 

Cigarro durante a 
gravidez 

 1º Trimestre 49 2.3 

N Válido 2141 2º Trimestre 1 .0 

  3º Trimestre 7 .3 

Omisso 0 Fumou durante 
toda a gestação 

83 3.9 

   Não fumou 2001 93.5 
   Total 2141 100.0 

G-TEAL   N % 

Cigarro durante a 
gravidez 

 1º Trimestre 7 3.1 

N Válido 225 2º Trimestre 0 .0 

  3º Trimestre 0 .0 

Omisso 0 Fumou durante 
toda a gestação 

1 .4 

   Não fumou 217 96.4 
   Total 225 100.0 

 Fonte: Brito, A. (2020) 

 

5.1.7. Problemas gastrointestinais e distúrbios alimentares referidos pelos 

respondentes deste estudo 

 

 Problemas gastrointestinais são frequentemente relatados por pais ou 

responsáveis de pessoas com TEA (DE LA TORRE-UBIETA et al., 2016; 

VORSTMAN, 2017). No nosso trabalho, corroborando com a literatura, os grupos TEA 

relataram uma maior frequência de problemas gastrointestinais que o G-C, como 

vemos na Tabela 8.  

 
Tabela 8. Problemas gastrointestinais referidos pelos respondentes deste estudo 

TIPO DE 
PROBLEMA Refluxo Cólicas 

intestinais 

Dificuldade 
para 
engolir 

Flatulência 
(excesso 
de gases) 

Constipação 
(Prisão de 
ventre, 
Ressecamento) 

G-TEA 10.09% 7.38% 4.72% 18.31% 25.41% 
G-TEAL 10.67% 9.78% 4.00% 19.11% 24.00% 
G-C 6.13% 2.21% 1.23% 5.88% 11.52% 

TIPO DE 
PROBLEMA 

Sempre alterna 
entre diarreia e 
ressecamento 

Diarreia 
frequente 

Dores de 
estômago 

Apresenta 
outros 
problemas 
não 
listados 
aqui 

Não sei 
responder 
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Fonte: Brito, A. (2020) 
 

O mesmo tipo de resultado foi observado em relação a problemas alimentares 

com o G-TEA e G-TEAL relatando maior frequência de distúrbios alimentares em 

relação ao G-C, como vemos na Tabela 9. 
 

Tabela 9. Problemas com alimentação referidos pelos respondentes deste estudo 

COMO SE 
ALIMENTA 

Parece não 
sentir fome ou 
parece sentir 
pouca fome 

Alimentação 
compulsiva 
(come o tempo 
inteiro e parece 
ter mais fome 
que o normal) 

Alimenta-se 
mal, pois só 
quer um ou 
dois tipos de 
alimentos não 
saudáveis em 
todas as 
refeições 
(exemplo: 
bolachas, pães 
etc.) 

Alimentação 
restritiva 
devido a 
dietas, 
alergias, 
intolerâncias 
etc. 

Outro não 
especificado 
aqui 

G-TEA 8.83% 23.35% 17.09% 6.31% 3.32% 
G-TEAL 7.96% 20.35% 16.37% 7.08% 2.65% 
G-C 5.39% 5.64% 6.13% 1.96% 1.72% 

COMO SE 
ALIMENTA 

Alimentação 
seletiva, mas 
saudável 

Alimenta-se 
normalmente e 
não tem 
restrições ou 
seletividade. 
Come como 
qualquer outra 
criança 

Só se alimenta 
com ajuda de 
alguém 

Parece ter 
problemas 
com texturas, 
cores, cheiros 
etc. 

Alimentação 
seletiva e 
pouco (ou 
nada) 
saudável 

G-TEA 32.41% 21.49% 9.39% 17.75% 11.63% 
G-TEAL 32.30% 25.22% 9.73% 26.55% 0.00% 
G-C 19.85% 63.24% 1.47% 5.64% 0.00% 

Fonte: Brito, A. (2020) 
 

 

5.2. Análise de Histórico Familiar e Exposição Ambiental dos 

respondentes deste estudo 

 

5.2.1. Resultados para HF 

Para análise de HF e Exposição Ambiental, excluímos o G-C e, dos 2141 

participantes, 891 puderam ser analisados após exclusão de respostas incongruentes. 

G-TEA 7.89% 6.78% 5.04% 3.13% 3.08% 
G-TEAL 9.78% 10.22% 4.44% 3.56% 0.00% 
G-C 1.96% 1.47% 1.23% 2.70% 1.72% 
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A Figura 8 nos mostra exemplos de frequências das classes de alguns transtornos 

psiquiátricos.  
 
Figura 8 - Gráficos de barras de alguns transtornos psiquiátricos 
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Continuação da Figura 8 - Gráficos de barras de alguns transtornos psiquiátricos 

Fonte: Brito, A. (2020)  
Legenda: Análises feitas com respostas de 891 participantes sobre transtornos psiquiátricos, sendo 
Hiperatividade (Hiper), Esquizofrenia (Esquiz), Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), Depressão 
(Depre), Transtorno de Ansiedade (Ans), Caso de Suicídio ou tentativa de Suicídio (Sui), Transtorno de 
Déficit de Atenção (TDA), Transtorno Bipolar (TB), Síndrome do Pânico (Panico), Tiques (Tique) e 
Outros. 
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5.2.1.1. Resultado da Análise de agrupamentos de perguntas 

 

 Após análise das variáveis, agrupamos perguntas sobre Histórico de 

Transtornos Psiquiátricos (HTP) e Histórico de Transtornos Neurológicos (HTN). O 

cluster na Figura 9, nos mostra um agrupamento de Transtornos Psiquiátricos de um 

lado, e de Transtornos Neurológicos de outro, formando assim, dois grupos distintos, 

mas interligados.  

 
Figura 9 – Cluster de análises feitas a partir de um agrupamento de perguntas sobre HTP e HTN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Brito, A. (2020) 
Legenda: Análises feitas a partir de um agrupamento de perguntas sobre transtornos psiquiátricos e 
neurológicos, sendo Transtorno Bipolar (TB), Transtorno de Ansiedade (ANS), Transtorno Obsessivo 
Compulsivo (TOC), Caso de Suicídio ou tentativa de Suicídio (Sui), Depressão (Depre), Síndrome do 
Pânico (Panico), Tiques (Tique), Outros, Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), Hiperatividade 
(Hiper), Transtorno de Déficit de Atenção (TDA), Alzheimer (Alz), Parkinson (Park), Síndrome de Down 
(Down), Esquizofrenia (Esq), Epilepsia (Epi), Deficiência Intelectual Sem Outra Especificação (DISOE) 
e Deficiência Intelectual (DI). 
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5.2.1.2. Resultado de MCA 

 

Os dados para HF foram realizados com variáveis dicotômicas. A Figura 10, 

nos mostra que pela regra do cotovelo apenas duas dimensões seriam importantes, e 

mostra, também, a explicação da inércia por cada dimensão formada. A primeira 

dimensão explica quase 20% da inércia dos dados e a segunda, em torno de 8%.  

 
Figura 10. Dimensões das variáveis relacionadas ao HF 

Fonte: Brito, A. (2020) 
Legenda: Dimensões após análise de MCA sobre HF. As dimensões 1 e 2 se mostram mais 
relevantes para nossos estudos, com 17,7% na Dimensão 1, e 8,1% na Dimensão 2. 

 

A Figura 11, nos mostra as variáveis em relação à primeira e segunda 

dimensões, evidenciando que HTP se relaciona com o eixo 1, e HTN, com eixo 2, com 

exceção de Esquizofrenia, a qual se mostrou mais próxima a HTN.  

DIMENSÕES 
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Figura 11. MCA de variáveis relacionadas ao HF 

Fonte: Brito, A. (2020) 
Legenda: O HF ficou dividido entre os dois eixos, sendo que HTP contribui mais para a Dimensão 1, e 
HTN contribui mais para a Dimensão 2.  
 
 

As Figuras 12 e 13 abaixo mostram a contribuição das variáveis para a 

dimensão 1 e 2. A linha vermelha mostra o nível de significância estabelecido. 

 
Figura 12. Contribuições das variáveis de transtornos psiquiátricos para Dimensão 1 

Fonte: Brito, A. (2020) 
Legenda: As barras mostram a contribuição de cada variável para a Dimensão 1. O nível de 
significância foi estabelecido pela linha vermelha. As variáveis presentes na figura são Transtorno de 
Ansiedade (Ans), Transtorno de Déficit de Atenção (TDA), Hiperatividade (Hiper), Transtorno 
Obsessivo Compulsivo (TOC), Transtorno Bipolar (TB), Depressão (Depre), Síndrome do Pânico 
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(Panico), Tiques (Tique), Deficiência Intelectual (DI), Deficiência Intelectual Sem Outra Especificação 
(DISOE), Caso de Suicídio ou tentativa de Suicídio (Sui), Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e 
Esquizofrenia (Esq). 

 
Figura 13. Contribuições das variáveis de transtornos psiquiátricos e neurológicos para Dimensão 2 

Fonte: Brito, A. (2020) 
Legenda: As barras mostram a contribuição de cada variável para a Dimensão 2. O nível de 
significância foi estabelecido pela linha vermelha. As variáveis presentes na figura são Deficiência 
Intelectual Sem Outra Especificação (DISOE), Deficiência Intelectual (DI), Epilepsia (Epi), Síndrome de 
Down (Down), Esquizofrenia (Esq), Hiperatividade (Hiper), Alzheimer (Alz), Parkinson (Park), 
Transtorno de Déficit de Atenção (TDA), Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), Transtorno de 
Ansiedade (Ans). 
 

A Figura 14 mostra que em nossa população existem 03 grupos com TEA com 

perfis muito diferentes, sendo um grupo sem HF relacionado, ou seja, não há casos 

de HTP e HTN na família; um outro grupo com HTP e, ainda, um terceiro grupo com 

HTN. De maneira consistente com as análises anteriores, Esquizofrenia ainda se 

manteve junto do grupo HTN.  

C
on

tr
ib

ui
çõ

es
 (%

)

Contribuições das variáveis para Dimensão 2



66 
 

 
 

Figura 14. MCA das dimensões de HTP, HTN e HF dos respondentes deste estudo  

 
Fonte: Brito, A. (2020)  
Legenda: Nesta MCA, binarizamos as respostas sobre HTP e HTN, sendo 0 equivalente a “sem casos 
na família”, e 1 equivalente a “presença de casos na família”. Os fatores de HTN contemplados nesse 
estudo foram Síndrome de Down (Down), Deficiência Intelectual Sem outra Especificação (DISOE), 
Deficiência Intelectual (DI), Esquizofrenia (Esq), Epilepsia (Epi), Parkinson (Park) e Alzheimer (Alz). Já 
os fatores de HTP contemplados nesse estudo foram Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), 
Depressão (Depre), Síndrome do Pânico (Panico), Transtorno de Ansiedade (Ans), Transtorno de 
Déficit de Atenção (TDA), Hiperatividade (Hiper), Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), Transtorno 
Bipolar (TB), Transtorno de Tique (Tique) e Caso de suicídio ou tentativa de suicídio (Sui). A figura nos 
mostra claramente que podemos discriminar 3 grupos muito diferentes, mas relacionados entre si, 
sendo um grupo sem HF (todos posicionados próximos a 0 entre os eixos), outro com HTP e um terceiro 
com HTN, sendo que TEA se mostra um pouco mais isolado, mas próximo ao HTP e Esquizofrenia 
presente em HTN.  
 

5.2.2. Resultados para exposição ambiental 

 

5.2.2.1.  Resultados para exposição a diferentes fatores associados a 

estresse emocional 

Aqui foram considerados 1816 participantes que possuíam informações para 

todas as perguntas usadas. Considerando a presença de quadro depressivo na 

gestação, foram feitas perguntas diretas como “Em relação à Depressão, como a mãe 

se sentiu durante a gravidez?”, com as alternativas “Sentiu que ficou muito 

deprimida”, ”Sentiu-se pouco deprimida, mas devido às preocupações normais da 

gestação”, “Não foi afetada de forma alguma por depressão durante essa gravidez” 

ou ”Não sei responder”.  Além disso, foram feitas perguntas independentes levando 

Categorias das variáveis - 
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em consideração os sintomas que denotam Depressão, como Tristeza, Ansiedade, 

Crises de choro, Perda de Interesse, Irritabilidade, Distúrbios do Sono, Excesso ou 

falta de apetite, Sentimento de Culpa ou Pensamentos de Morte. Os resultados 

dessas análises estão na Figura 15.  
 

Figura 15. Análise dos sintomas que denotam Depressão mencionados pelos respondentes deste 
estudo 
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Continuação da Figura 15. Análise dos sintomas que denotam Depressão mencionados pelos 
respondentes deste estudo 

Fonte: Brito, A. (2020)  
Legenda: Foram feitas perguntas para saber se durante a gestação a mãe teve sintomas relacionados 
a quadro de Depressão, como, se sentiu tristeza (STristeza), Ansiedade (SAnsied), se chorou (SChoro), 
se teve insônia (SInsonia), se teve perda do apetite (SApetite), se teve depressão durante a gestação 
(DepreGest), se teve sentimento de culpa (SCulpa), se se sentiu desmotivada (SDesmot), se sentiu 
Irritabilidade (SIrritab) e se teve sentimento de morte (SMorte).  

 

Além da Depressão, avaliamos outros fatores associados com estresse durante 

a gestação. Para tanto, fizemos uma pergunta direta sobre estresse emocional e 

perguntas sobre alguns eventos que possam ser considerados como fatores de 

estresse para algumas pessoas, especialmente na gravidez, como se a mãe enfrentou 

algum problema como perda de emprego por parte dela ou do parceiro, estresse por 

ter que mudar de casa, se enfrentou problemas financeiros, se perdeu algum ente 

querido, se morou sozinha, se teve problemas com a justiça, se passou por alguma 

catástrofe, se foi assaltada, se presenciou algum assalto ou crime e como era a 

segurança do local em que morava durante a gestação. 

É sabido que enfrentar problemas como os relatados acima, ou similares, 

podem desencadear estresse, o que pode vir a prejudicar a saúde da gestante. Na 

Figura 16, podemos observar gráficos de frequência para diferentes perguntas. 
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Figura 16. Análise dos sintomas de estresse durante a gestação mencionados pelos respondentes 
deste estudo 

Fonte: Brito, A. (2020) 
Legenda: Foram feitas perguntas para saber se durante a gestação a mãe teve sintomas que levassem 
a um quadro de estresse. Para tanto, foram considerados como eventos desencadeadores perda de 
emprego da mãe ou do parceiro (EEmpr e EEmpreC), perda de algum ente querido (EMorte), 
problemas financeiros (EPobre), estresse por ter que mudar de casa (ECasa), se passou por alguma 
catástrofe (ECatastrofe), se a mãe morou sozinha (ESozinha), se teve problemas com a justiça (EJust), 
se foi assaltada (EAssalto), se presenciou algum crime (ECrime) e como era a segurança do local em 
que morava durante a gestação (Seguranca). Os níveis zero refletem negativa do fator questionado e 
os níveis 1, 2 e 3 refletem de forma crescente a presença do fator, logo maior nível de estresse. Para 
as variáveis Segurança Local, quantificamos a sensação de insegurança do respondente. O último 
gráfico (Seguranca), o nível zero significa que o respondente não teve sensação de insegurança, e os 
níveis 1, 2 e 3 indicam maior sensação de insegurança.  
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Sofrer agressão durante a gestação também é um fator de estresse, portanto 

consideramos que seria importante observar esse fator com mais atenção em nosso 

grupo. Então, formulamos perguntas específicas para isso, questionando se a 

gestante foi agredida psicologicamente por um parceiro, familiar ou outro (APsiPar, 

APsiFam, APsiOut, respectivamente); se a gestante foi agredida fisicamente por um 

parceiro, familiar ou outro (AFisiPar, AFisFam, AFisOut, respectivamente); se a 

gestante foi agredida sexualmente por um parceiro, familiar ou outro ASexPar, 

ASexFam, ASexOut, respectivamente); ou verbalmente pelo parceiro, por um familiar 

ou por outras pessoas (AVerPar, AVerFam, AVerOut, respectivamente). Nossos 

resultados revelaram que a maioria dos respondentes não apresentaram exposição a 

agressão, com apenas uma pequena exposição se analisarmos todas as perguntas 

conjuntamente, formando um fator aqui chamado de “Agressão Geral” (Figura 17).  

 
Figura 17. Análise de tipos de agressão sofrida durante a gestação referidas pelos respondentes deste 
estudo 
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Continuação Figura 17. Análise de tipos de agressão sofrida durante a gestação referidas pelos 
respondentes deste estudo 

 
Fonte: Brito, A. (2020) 
Legenda: A avaliação relacionada a sofrimento de algum tipo de agressão durante a gestação levou 
em consideração agressão psicológica, física, sexual ou verbal por parte do parceiro, por um familiar 
ou por outras pessoas. Os níveis para estes dados vão de 0 a 5, onde 0 representa nenhuma agressão 
e de 1 a 5 níveis que denotam alguma agressão, sendo 5 o nível mais forte. Ao juntarmos todos os 
dados sobre Agressão em um mesmo grupo, nomeamos este novo grupo como AGer (Agressão Geral), 
por parte de um parceiro (AGerPar), por parte de um familiar (AGerFam) ou por parte de outro 
(AGerOut),  e avaliamos os níveis de 0 a 3, sendo 0 para nenhuma Agressão sofrida por parte de um 
parceiro, familiar ou outro; e 1 e 3 alguma agressão sofrida.  
 

5.2.2.1.A  Resultados de análises de agrupamentos de perguntas relacionadas à 

Depressão, Exposição a estressores e Agressão 

 

De acordo com a proposta do nosso estudo, foi feita uma análise de 

agrupamentos com todas as perguntas relacionadas à Depressão, a fatores 

estressantes e a Agressão para avaliarmos o agrupamento destas. Foi possível 
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observar dois grandes agrupamentos de variáveis, um relacionado à depressão e 

outro a fatores de estresse e agressão. 

 
Figura 18 – Cluster das variáveis de Agressão, Exposição a estressores e Depressão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Brito, A. (2020) 
Legenda: As variáveis sobre Agressão levaram em conta o sofrimento por algum tipo de agressão 
durante a gestação, levando em consideração agressão psicológica, física, sexual ou verbal por parte 
do parceiro, por um familiar ou por outras pessoas. Em relação à Exposição a Estressores, avaliamos 
situações que a mãe tenha enfrentado durante a gestação, como Estresse durante a Gestação (EGest), 
Pensamentos de Morte ou Suicídio (EMorte), se a mãe foi Assaltada (EAssalto), se a mãe passou por 
alguma catástrofe climática (ECatastrofe), se a mãe presenciou algum assalto ou crime (ECrime), se o 
companheiro da mãe perdeu o emprego (EEmprC), se a mãe mudou de casa (ECasa), se o 
companheiro ou parente muito próximo da mãe teve problemas com a justiça (EJust), se a mãe morou 
sozinha durante a gestação (ESozinha), se a mãe perdeu ou mudou de emprego (EEmpr) ou se a mãe 
passou por dificuldades financeiras (EPobre). Para Depressão, levamos em conta se a mãe relatou ter 
tido Depressão durante a gestação (DepreGest) ou se teve sentimentos que denotam Depressão, como 
excesso ou falta de apetite (SApetite), se teve perda de interesse por atividades diárias (SDesmot), se 
teve distúrbios do sono, como insônia ou sonolência exagerada (SInsonia), se se sentiu ansiosa 
(SAnsied), se se sentiu irritada (SIrritab), se se sentiu triste (STristeza), se teve crises de choro 
(SChoro), se teve sentimento de culpa (SCulpa) ou se morreu algum parente ou amigo muito próximo 
da mãe (SMorte). 

S = sentimento 
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5.2.2.1.B MCA de perguntas relacionadas à Depressão, Estressores e Agressão 

 

Como podemos observar na Figura 19, as perguntas relacionadas a sintomas de 

Depressão e a pergunta direta sobre Depressão durante a gestação foram agrupadas 

entre elas, como era de se esperar. Interessante observar, que perguntas de 

exposição a estressores durante a gestação também se agruparam entre si, porém 

mais próximas de zero, demonstrando uma menor contribuição. As perguntas sobre 

Agressão também ficaram agrupadas, tendendo a formar dois clusters.  

 
Figura 19. Análise de perguntas que denotam Depressão, de exposição a fatores Estressantes e de 
Agressão sofrida durante a gestação pelos respondentes deste estudo  

Fonte: Brito, A. (2020) 
Legenda: Nesta MCA, avaliamos os níveis de Estresse, Depressão e Agressão dos respondentes deste 
estudo e percebemos que os fatores sobre Agressão Geral por parte de um parceiro (AGerPar), por 
parte de um familiar (AGerFam) ou por parte de outro (AGerOut) se aproximaram muito dos fatores de 
situações estressantes durante a gestação. Para este fator, perguntamos sobre Estresse por ter perdido 
um ente querido (EMorte), se passou por alguma catástrofe (ECastrofe), se ela ou alguém próximo teve 
problemas com a justiça (EJust), como é a segurança do local em que mora (Seguranca), se foi 
assaltada durante a gestação (EAssalto), se presenciou algum crime (ECrime), se mudou de casa 
(ECasa), se mudou de emprego (EEmpr), se o companheiro perdeu o emprego (EEmprC), se passou 
por alguma dificuldade financeira (EPobre) e se morou sozinha (ESozinha). Estes fatores ficaram mais 
próximos a zero, demonstrando pequena contribuição. Depressão durante a Gestação (DepreGest) e 
Sentimentos que denotam Depressão (SMorte, SApetite, SIsonia, SDesmot, SAnsiedade, SCulpa, 
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STristeza, SChoro, SIrritab) ficaram agrupados mostrando grande coocorrencia de respostas assim 
como ocorreu comos fatores sobre Agressão Física (AFis), Agressão Sexual (ASex), Agressão Verbal 
(AVer) e Agressão Psicológica (APsi) por parte de um parceiro, familiar ou outro.  
 

Na figura 20, podemos observar que as mesmas variáveis contribuem 

igualmente para as duas dimensões, ou seja, não podemos dizer por esta análise que 

as perguntas formam dimensões separadas, mas sim, que todas contribuem para 

caracterizar o estresse emocional. 
 

Figura 20 - Comparação da contribuição das variáveis para a Dimensão 1 e Dimensão 2 

Fonte: Brito, A. (2020) 
Legenda: Contribuição das variáveis para Dimensão 1 e 2, sendo Agressão Sexual por parte de um 
Familiar (ASexFam_5), A Sexual por parte de Outro (ASexOut_5), Agressão Física por parte de uma 
Familiar (AFisFam_5), Agressão Física por parte do Parceiro (AFisPar_5), Agressão Sexual por parte 
de um Parceiro (ASexPar_5), Agressão Física por parte de Outro (AFisOut_5), Agressão Verbal por 
parte de Outro (AVerOut_5), Agressão Psicológica por parte de Outro (APsiOut_5), Agressão Verbal 
por parte de um Familiar (AVerFam_5), Agressão Psicológica por parte de um Familiar (APsiFam_5), 
Sentimento de Tristeza (STristeza_3), Depressão na Gestação (DepreGest_2), Se teve crises de Choro 
(Schoro_3), Sentimento de Culpa (SCulpa_3), Se se sentiu Irritada (SIrratab_3), se se sentiu Ansiosa 
(SAnsied_3), se teve Insônia (SInsonia_3), se se sentiu Triste (STristeza_0), Estresse durante a 
Gestação (EGest_2), se se sentiu Desmotivada (SDesmot_3), Excesso ou falta de Apetite (SApetite_3), 
se se sentiu (Irritada SIrritab_0), Pensamentos de Morte ou suicídio (SMorte_3),  
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5.2.2.2. Resultados para exposição a fatores socioeconômicos e 

exposição ambiental a químicos e biológicos durante a gestação 

 

5.2.2.2.A Gráficos de frequência 
 

 Na Figura 21, observamos a contribuição de algumas variáveis referentes à 

exposição a fatores socioeconômicos e problemas na gestação. Algumas variáveis, 

como Trabalho do Pai (TrabalhoPai), para fatores socioeconômicos, e Hipertensão e 

Eclâmpsia (HiperEcl), para problemas na gestação, parecem contribuir pouco para 

nossos resultados. 

 
Figura 21 – Frequência nas variáveis relacionadas a fatores socioeconômicos e a problemas na 
gestação 
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Continuação da Figura 21 – Frequência nas variáveis relacionadas a fatores socioeconômicos e a 
problemas na gestação 

 
Fonte: Brito, A. (2020) 
Legenda: Exposição a fatores socioeconômicos, como Renda da Casa (CasaRenda), Escolaridade da 
Mãe (EscolaMae), Escolaridade do Pai (EscolaPai), Trabalho do Pai (TrabalhoPai) e Trabalho da Mãe 
(TrabalhoMae). Exposição a outros fatores, como Infecção durante a Gestação (InfGest), se a mãe fez 
Pré-Natal (PreNatal) e se teve Hipertensão ou Eclâmpsia (HiperEcl). 

 
 

5.2.2.2.B Agrupamento 
 

 Na Figura 22, fizemos um agrupamento das variáveis relacionadas a fatores 

ambientais, a fatores socioeconômicos, a problemas na gestação e à exposição a 

infecções e drogas na gestação. Algumas variáveis, como as relacionadas à 

exposição ambiental a químicos e biológicos, não se mostraram tão relevantes como 

Problemas na Gestação, fatores emocionais e fatores socioeconômicos. 
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Figura 22 – Cluster de variáveis relacionadas a fatores ambientais, socioeconômico, exposição a 
infeções, problemas na gestão e drogas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Brito, A. (2020) 
Legenda: Cluster das variáveis Trabalho da Mãe (TrabalhoMae), Escolaridade do Pai (EscolaPai), 
Renda da Casa (CasaRenda), Escolaridade da Mãe (EscolaMae), se a mãe ingeriu bebida alcoólica 
durante a gestação (Alcool), se teve alguma patologia descrita no TORCH (TORCH), se teve problemas 
de Tireoide (Tireoide), se fumou durante a gestação (Fumou), se fez Pré-Natal (PreNatal), qual a idade 
da mãe durante essa gestação (IdadeGestMae), se tomou medicação durante a gestação (DrogaGest), 
qual a idade do pai durante essa gestação (IdadeGestPai), se fumou maconha durante essa gestação 
(Maconha), se foi exposta a algum produto tóxico durante a gestação (Toxico), se teve alguma infecção 
durante a gestação (InfGest), se teve outros problemas na gestação (ProbGest), se teve Hipertensão 
ou Eclâmpsia (HiperEcl), se teve diabetes gestacional (DiabetesGest), se engordou mais de 12 quilos 
durante a gestação (Engordou), Trabalho do Pai (TrabalhPai), e estado emocional da mãe 
(EstadoMae). 
 

 
 

5.2.2.2.C MCA de problemas gestacionais e fatores socioeconômicos 

 

Foram usados dados dicotômicos na MCA apresentada na Figura 23. Como 

podemos observar, existem duas dimensões uma relacionada com problemas 

gestacionais e outra com fatores socioeconômicos.  
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Figura 23. Análise de fatores de Problemas na Gestação e fatores Socioeconômicos dos respondentes  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Brito, A. (2020) 
Legenda: As variáveis relacionadas ao período de gestação, como uso de cigarro (fumo), idade 
parental, se a mãe engordou mais de 12 quilos, se consumiu álcool, se fumou maconha, se teve 
problemas de tireoide, se teve alguma patologia presente no TORCH, se fez pré-natal, se teve 
infecções durante a gestação (infecção urinária, gripe ou resfriado, infecção na garganta, infecção nas 
gengivas, infecção vaginal, infecção intestinal, HIV, sífilis, Zika, dengue, hepatite B, outra infecção não 
listada no questionário), mais variáveis relacionadas a dados socioeconômicos, como renda da casa, 
escolaridade e empregabilidade dos pais, formaram dois eixos de FR. 
 
 

5.2.3. Análise de cluster dos fatores ambientais usando dados ordinais 

originais das variáveis excluindo exposição a fatores estressores 

específicos 

 

Na Figura 24, podemos observar dois grandes grupos, sendo o primeiro com 

Fatores Socioeconômicos e o segundo separado em dois grupos: um com Estresse 

Emocional (Depressão e Agressão) e outro com Problemas Gestacionais. 
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Figura 24. Cluster de Fatores Socioeconômicos, Estresse Emocional e Problemas Gestacionais 

Fonte: Brito, A. (2020) 
Legenda: variáveis analisadas: Trabalho da mãe (TrabalhoMae), Escolaridade da Mãe (Escola Mae), 
Renda da Casa (CasaRenda), escolaridade do Pai, (EscolaPai), Agressão Geral sofrida por um Familiar 
(AGerFam), Agressão Geral sofrida por Outro (AGerOut), Nota emocional auto-atribuída pela Mãe 
(NotaEmocao), Depressão durante a Gestação (DepreGest), Estresse durante a Gestação (EGest), 
Trabalho do Pai (TrabalhoPai), se ingeriu Álcool durante a gestação (Alcool), se fumou cigarros durante 
a gestação (Fumo), se fumou maconha durante a gestação (Maconha), se fez Pré-Natal (PreNatal), se 
Engordou mais de 12 quilos (Engordou), se teve problemas de Tireoide (Tireoide), se usou 
antidepressivos e outros remédios durante a Gestação (DrogaGest), se teve Infecções durante a 
Gestação (InfGest), se teve qualquer patologia relacionado ao TORCH (TORCH), se foi exposta a 
produtos Tóxicos durante a gestação (Toxico), o quanto se sentia segura onde morava durante a 
gestação (Seguranca), Idade da Mãe e do Pai durante essa gestação da pessoa com TEA 
(IdadeGestMae e IdadeGestPai), outros Problemas na Gestação (ProbGest), se teve Hipertensão ou 
Eclâmpsia (HiperEcl) e se teve Diabetes Gestacional (DiabetesGest).  
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5.2.4. Análise de fatores genéticos e ambientais 

 

 Usando todas as variáveis dicotômicas, fizemos uma análise de MCA para 

entender o relacionamento dos componentes de Genética x Ambiente.  

Como pode ser observado na Figura 25, Genética e Exposição Ambiental 

representam dimensões diferentes. Importante notar que a Dimensão 1 pode ser 

interpretada como Ambiente, mas claramente, da esquerda para direita, estamos 

falando da ausência para a presença de sintomas depressivos e estresse emocional.  

Na Dimensão 2, o HTP, sendo Pânico, Ansiedade e Depressão os mais 

importantes, forma a Dimensão Genética. 

 
Figura 25 – MCA Genética x Ambiente 

 
Fonte: Brito, A. (2020) 
 

 A Figura 26 nos mostra os pacientes mapeados na MCA. Como podemos 

observar, não existe separação de pacientes, mas sim distribuição destes ao longo 

dos dois eixos. Por outro lado, esta análise nos dá a opção de selecionar casos 
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específicos. Por exemplo, o paciente 81 tem HTP baixo e exposição ambiental alta, 

enquanto o paciente 355 tem HTP alto e exposição ambiental baixa. 

 
Figura 26 – MCA Genética x Ambiente 

Fonte: Brito, A. (2020) 
 

 Assim sendo, não podemos dividir nosso grupo em “mais afetados pelo 

ambiente” e “mais afetados por histórico familiar”, mas entender que temos um único 

grupo onde genética e ambiente interagem. 
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Figura 27. Relação entre os fatores relacionados ao TEA: ambientais e genética 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Brito, A. (2020) 
Legenda: Ambiente e Genética interagem em pacientes do nosso grupo. Importante salientar que a 
“genética” foi considerada a partir do HF, e não de exames genéticos.  
 
 
 

6. DISCUSSÃO 
 

 

 Os Transtornos do Espectro do Autismo são quadros complexos do 

neurodesenvolvimento com etiologias distintas e ainda pouco conhecidas. Com os 

progressos científicos acerca do TEA, antigas associações causais foram 

definitivamente estabelecidas como errôneas, como a teoria da “Mãe geladeira” (teoria 

que culpa a mãe do autismo do filho, alegando falta de amor)  e das vacinas (NG et 

al., 2017; HERTZ-PICCIOTTO; SCHMIDT; KRAKOWIAK, 2017). A etiologia do TEA 

tem se pautado na investigação de fatores genéticos e ambientais, sendo a 

associação com a genética responsável pela maioria dos casos de TEA. Entretanto, 

os mecanismos neurobiológicos envolvidos nos diferentes tipos de autismo ainda 

permanecem sem explicação clara (DE RUBEIS et al., 2014; CLARKE, 2016; HOANG; 

CYTRYNBAUM; SCHERER, 2017; MODABBERNIA; VELTHORST; REICHENBERG, 

2017; VORSTMAN et al., 2017; BAIO et al., 2018; BAI et al., 2019).  

 Associações causais têm sido bem descritas e identificadas para os autismos 

sindrômicos, onde encontramos mutações em um gene especifico caracterizando uma 

síndrome monogênica com um fenótipo associado a dismorfismos e/ou 

comportamentos que explicam o quadro de um grupo acometido pela síndrome, como 

é o caso das Síndromes de Rett, X-Frágil, Phelan-McDermid entre outras 

(FERNANDEZ; SCHERER, 2017; HOANG; CYTRYNBAUM; SCHERER, 2017). 

Entretanto, os autismos sindrômicos representam uma parcela menor no TEA, sendo 

necessários estudos que considerem a influência do ambiente (intra e extrauterino) e 
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a natureza poligênica do TEA, bem como variantes raras, padrões de herdabilidade, 

papel da cromatina entre outros mecanismos envolvidos (CLARKE, 2016; HOANG; 

CYTRYNBAUM; SCHERER, 2017; VORSTMAN, 2017; MODABBERNIA; 

VELTHORST; REICHENBERG, 2017; BAIO et al., 2018; O’CONNELL et al., 2018; 

BAI et al., 2019).  

 Nesse estudo, buscamos inferir a relevância dos fatores genéticos 

relacionados ao TEA utilizando informações relativas ao HF de cada paciente, onde 

os respondentes forneceram dados sobre histórico de doenças e transtornos 

psiquiátricos e neurológicos dos familiares consanguíneos das pessoas com TEA. Da 

mesma maneira, buscamos informações sobre os agentes ambientais que poderiam 

contribuir para a manifestação do TEA em cada um dos respondentes, através de 

questões relacionadas a exposição ambiental, principalmente, na fase pré-natal.  

 A caracterização inicial do grupo estudado foi feita levando em consideração 

dados como a localização geográfica, o sexo, a idade e o grau de TEA. Os 

respondentes se distribuíam por todo território nacional, porém em maior número nas 

regiões Sul e Sudeste nos 3 grupos (G-TEA, G-TEAL e G-C), sempre com uma 

predominância para São Paulo. Entretanto, não é possível inferir com base nesses 

resultados que haja melhor capacidade diagnóstica ou mais casos de TEA nestes 

estados.  

 A distribuição por sexo no TEA aponta uma frequência de 4 meninos para 

cada menina, ou seja, cerca de 80% de meninos para cerca de 20% de meninas 

(FOMBONNE; QUIRKE; HAGEN, 2009; KIM, Y.S. et al., 2011; BAI et al., 2019). 

Nossos estudos corroboraram com os dados da literatura, sendo 81,4% 

meninos:18,6% meninas no G-TEA, 82,7% meninos:17,3%meninas no G-TEAL, 

enquanto o G-C teve a frequência de 52,7%meninos:47,3% meninas. Logo, nosso 

estudo manteve a média mundial de 4:1, mesmo considerando a possibilidade de que 

haja subdiagnóstico para as mulheres com TEA (LOOMES; HULL; MANDY, 2017). 

 No que se refere à idade dos respondentes deste estudo, houve equivalência 

da média de idade para os 3 grupos, tanto para meninos, quanto para meninas. Além 

disso, a maioria dos respondentes nasceu predominantemente após os anos 2000, 

mais precisamente de 2005 em diante, mas não é possível inferir se isso foi em 

decorrência de um aumento dos casos de TEA no Brasil, ou se houve mais casos 

diagnosticados, ao passo que se entende melhor o transtorno.  
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 Para verificarmos a ocorrência dos diferentes graus de TEA em nosso grupo, 

optamos por deixar somente as opções “leve”, “moderado”, “severo” e “não sei 

responder”. Em nossa amostra, houve uma maior ocorrência de TEA de grau leve e 

moderado. O grau “severo” foi menos frequente, com 7,7% no G-TEA e 7,6% no G-

TEAL. Novamente, baseado nestes dados, não é possível inferir se os graus “leve” e 

“moderado” são os mais frequentes na população brasileira.  

 Para avaliar os componentes de risco para o TEA no grupo estudado, 

buscamos verificar a presença de alguns fatores considerados relevantes na literatura. 

Alguns trabalhos sugerem que o tipo de parto pode influenciar para o TEA, associando 

o parto Cesariana com um aumento do risco para o transtorno, principalmente entre 

as semanas 36 a 42 (CURRAN et al., 2015; YIP et al., 2017). Entretanto, tais estudos 

carecem de mais dados que possam comprovar uma real relação causal 

(MODABBERNIA; VELTHORST; REICHENBERG, 2017). No nosso estudo, 

observamos que o parto Cesárea em relação ao parto vaginal, tanto no G-C, quanto 

nos G-TEA e G-TEAL, são mais frequentes. Porém, não é possível inferir se este pode 

ser considerado um fator relevante ou não para o risco do TEA. Se levarmos em 

consideração apenas nossos dados, é possível dizer que o tipo de parto não tem 

relevância para o risco do TEA. Entretanto, é importante salientar que no Brasil existe 

uma grande prevalência de parto Cesárea em relação ao parto vaginal, em especial 

nas regiões Sudeste, Sul e Central do país (OLIVEIRA et al., 2016), que foram as 

regiões com o maior número de respondentes do nosso trabalho. Como ainda não 

temos estudos de prevalência no Brasil, não é possível estabelecermos um aumento 

de casos devido a Parto Cesárea. 

 O fumo é um fator conhecido como interferente no desenvolvimento fetal, 

especialmente associado à restrição de crescimento do feto, culminando com baixo 

peso ao nascimento (KATAOKA et al., 2018). Ao analisarmos dados sobre uso de 

cigarros durante a gestação, percebemos que a maior parte das mães que fumaram 

durante toda a gestação pertencem ao G-C, com 5,1%, e não ao G-TEA. No grupo 

TEA, tivemos apenas 3,9% de mães que fumaram durante toda a gestação e somente 

0,4% do G-TEAL relataram ter fumado durante toda a gestação. A relação do fumo 

com o TEA já foi sugerida, mas ainda não existe comprovação científica de que cigarro 

possa estar relacionado diretamente com um maior risco de TEA, sendo necessários 

estudos desenhados para esta finalidade (NG et al., 2017).  
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Outro ponto bastante referido como importante no TEA é a presença de 

problemas gastrointestinais e distúrbios alimentares. Ao longo do tempo, muitos 

estudos têm mostrado que, apesar de haver uma maior ocorrência desses quadros 

em pessoas com TEA, não há uma correlação causal ou ainda fortes evidências de 

que dietas possam atuar diretamente no TEA (DE LA TORRE-UBIETA et al., 2016; 

VORSTMAN, 2017). Do mesmo modo, há trabalhos que refutem ou mostrem que há 

pouquíssimas evidências de associação de TEA com problemas gastrointestinais 

(SATHE et al., 2017). Em função disso, buscamos caracterizar nosso grupo 

considerando sinais e sintomas referidos por esses pacientes.  

Nosso estudo corrobora com os dados da literatura, mostrando que houve uma 

maior incidência de problemas gastrointestinais e distúrbios alimentares nos G-TEA e 

G-TEAL, se comparados ao G-C. Importante salientar que, frequentemente, pais de 

pessoas com TEA, e até mesmo médicos e nutricionistas, associam o TEA 

diretamente com problemas gastrointestinais, relatando como ocorrem disbioses e 

problemas na microbiota (GOLDANI et al., 2014; RODAKIS, 2015; WASILEWSKA; 

KLUKOWSKI, 2015). Há ainda quem defenda o uso de dietas SGSC (Sem 

Gluten/Sem caseína), dieta SGSCSS (Sem glúten/Sem caseína/Sem soja) ou ainda a 

dieta cetogênica para se tratar quadros de TEA (DOENYAS, 2019). Apesar disso, 

ainda não é possível afirmar que estas diferentes dietas produzem benefício, 

necessitando de mais estudos (WASILEWSKA; KLUKOWSKI, 2015; CASTRO et al., 

2017) e, por se tratar de um espectro, provavelmente será importante considerar cada 

paciente em separado e, se for o caso, sugerir uma dieta personalizada para aqueles 

que apresentam problemas gastrointestinais ou seletividade alimentar.   

  A seguir, buscando atender aos objetivos do nosso trabalho, analisamos o HF 

dos respondentes, ressaltando histórico de doença pregressa nos familiares 

consanguíneos em relação a doenças e a transtornos psiquiátricos e neurológicos. 

Para tanto, os respondentes indicavam se tinham casos de doenças, síndromes ou 

transtornos na família que já foram relatadas como histórico familiar em trabalhos 

prévios. No nosso trabalho, todos os transtornos psiquiátricos que foram perguntados 

no questionário, como Depressão, TOC, Hiperatividade, Transtorno Bipolar, Tique e 

Pânico, por exemplo, foram mencionados por nossos respondentes. O mesmo 

ocorreu para os transtornos neurológicos, corroborando dados da literatura que 

mencionam alguma relação familiar de pacientes com Alzheimer, Parkinson, Down, 
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Epilepsia, DI e DISOE e casos de TEA (DE RUBEIS et al., 2014; DE LA TORRE-

UBIETA et al., 2016; VORSTMAN, 2017). Nosso estudo não realizou análises 

genéticas dos grupos estudados, mas essa associação entre HTP, HTN e TEA 

provavelmente se deve ao compartilhamento de alguns componentes genéticos (DE 

RUBEIS et al., 2014; BRAINSTORM CONSORTIUM et al., 2018).  

Nossas análises nos mostraram claramente que duas dimensões estavam 

relacionadas com o grupo TEA estudado, sendo que uma referia-se mais aos 

Transtornos Neurológicos e outra mais aos Transtornos Psiquiátricos (Figura 14). 

Curiosamente, após as nossas análises, a Esquizofrenia, a qual é considerada um 

transtorno psiquiátrico (OWEN; SAWA; MORTENSEN, 2016), se mostrou mais 

próxima da dimensão do grupo de doenças neurológicas.  

Outro dado muito interessante gerado em nossas análises foi verificar que para 

algumas famílias havia a contribuição de apenas um dos dois grupos (Transtornos 

Neurológicos ou Transtornos Psiquiátricos), enquanto que para um terceiro grupo, 

tanto os Transtornos Neurológicos, quanto os Transtornos Psiquiátricos tinham a 

mesma contribuição, sendo impossível identificar qual dos dois tinha a maior 

contribuição nessas famílias. No nosso conhecimento, não existem trabalhos na 

literatura que tenham observado essas contribuições dos Transtornos Neurológicos 

ou Transtornos Psiquiátricos de maneira abrangente, considerando o HF de pacientes 

com TEA. 

Além da contribuição genética observada através do HF, nosso trabalho 

também buscou relacionar a influência do ambiente considerando variáveis de 

exposição na gestação. Para tanto, levamos em consideração a exposição a 

diferentes fatores associados ao estresse emocional, considerando, inclusive, se 

houve exposição a fatores de agressão, exposição a estressores e depressão. Esses 

pontos foram levantados em função da experiência clínica prévia do grupo PROTEA, 

mostrando-se de fato relevantes em nossas análises, se transformando em um único 

grupo. 

Em nossos estudos, consideramos também fatores socioeconômicos e as 

exposições a agentes biológicos considerados como influenciador ambiental para o 

TEA durante a gestação. Curiosamente, as variáveis relacionadas a exposição 

ambiental a fatores químicos e biológicos não se mostraram tão relevantes como 
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fatores emocionais, fatores socioeconômicos e problemas biológicos durante a 

gestação (sangramento, contração uterina e aborto).  

Além das análises estatísticas sobre dados encontrados na literatura mundial, 

como os relatados acima, nossos estudos sobre HF mostraram uma forte associação 

com os Fatores Ambientais, sendo difícil fazer uma separação entre esses dois 

fatores. No caso dos indivíduos sem HF, tanto psiquiátrico, quanto neurológico, foi 

possível observar gradientes de exposição ambiental (figuras 18,19 e 20). 

Interessante notar que quando analisamos a contribuição genética e a ambiental 

juntos, aparentemente, a contribuição genética foi dada pelo histórico de transtornos 

psiquiátricos, como Pânico, Depressão, Ansiedade, TB e outros, e a contribuição 

ambiental ficou principalmente relacionada a sintomas depressivos e estresse 

emocional. Entretanto, a contribuição de cada um desses fatores deve ser observada 

de maneira individual caso seja necessário buscar inferir a possível etiologia do TEA 

em cada indivíduo. 

            Com este trabalho, podemos inferir que há relação das diferentes variáveis de 

HF e sua ligação à exposição da mãe a estressores emocionais e a outros fatores de 

risco relacionados ao TEA. As dimensões apresentadas através das análises 

estatísticas, nos mostraram que tanto HF, quanto fatores de risco ambiental 

contribuem para o quadro de cada indivíduo. Por fim, nosso trabalho trouxe de 

maneira inédita uma compilação de dados informativos sobre a população de TEA, 

relacionando fatores de risco genético provavelmente ligados tanto a Transtornos 

Psiquiátricos, quanto aos Neurológicos, e fatores de risco ambiental, considerando 

exposição a fatores biológicos, a fatores emocionais e socioeconômicos.  

 Com isso, fica evidente que não existem dois grupos separados, mas um 

único grupo onde HF e fatores de risco ambientais estão interligados de maneira única 

em cada indivíduo. 
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7. CONCLUSÕES 
 

• Em nosso estudo, os fatores genéticos e os fatores ambientais estão presentes 

na população estudada e podem ser separados como dois componentes 

diferentes, cada um com dimensões próprias;   

• Através de análise exploratória das variáveis e redução da dimensionalidade 

de dados, verificamos que transtornos psiquiátricos e neurológicos formam dois 

grupos distintos, mas interligados no histórico familiar; 

• Através de análise exploratória das variáveis e redução da dimensionalidade 

de dados, verificamos que exposição ambiental (biológica), vulnerabilidade 

social e exposição ao estresse emocional formam clusters distintos, mas 

interligados;  

• Alguns fatores ambientais mostrados como de risco na literatura, como fumo e 

parto cesárea, não se mostraram relevantes em nosso grupo estudado.  
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A - Ficha de Anamnese do “Projeto A Fada do Dente” 

 
PROJETO A FADA DO DENTE 

Ficha de Cadastro da Criança 

Nome: ________________________________________________________________________ Sexo: ☐ F ☐ M 

Data de Nascimento: _________________ Etnia: ____________________ Naturalidade: ___________________ 

Nome da Mãe: ____________________________________________ Data de Nascimento: _________________ 

E-mail para contato: ____________________________________ Telefone (cel): _________________________ 

Nome do Pai: _____________________________________________ Data de Nascimento: _________________ 

E-mail para contato: __________________________________ Telefone (cel): ___________________________ 

Endereço residencial (rua, número, bairro, cidade, estado, CEP):________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Tem diagnóstico de autismo?  ☐ N  ☐ S   Se sim, tipo de autismo: _____________________________________ 

Com que idade começou apresentar algum sintoma? ________ Com que idade foi diagnosticado? ____________ 

Nome e especialidade de quem diagnosticou: _______________________________________________________ 

Fez algum teste genético ☐ N  ☐ S  Se sim, qual? __________________________________________________ 

Fez os seguintes testes ou exames? Não / Sim Se sim, qual o resultado? 

ADI ou ADOS? ☐ N  ☐ S  

CARS? ☐ N  ☐ S  

QI (quociente de inteligência) ☐ N  ☐ S  

Eletroencefalograma ☐ N  ☐ S  

Ressonância magnética ou funcional? ☐ N  ☐ S  

A criança apresenta: Não / Sim Se sim, 

Hiperatividade ☐ N  ☐ S Início                                               Faz tratamento? 

Distúrbios do sono ☐ N  ☐ S Quais?                                             Faz tratamento? 

Agressividade ☐ N  ☐ S Grau ☐pouco ☐razoável ☐muito       Faz tratamento? 

Epilepsia/Convulsão ☐ N  ☐ S Início                                               Faz tratamento? 

Problema cardíaco ☐ N  ☐ S Qual?                                               Faz tratamento? 

Característica facial relevante ☐ N  ☐ S Qual? 

Estereotipia (movimentos repetitivos) ☐ N  ☐ S Quais?                                           Quando começou? 

Ecolalias (repete o mesmo som diversas 

vezes) 
☐ N  ☐ S 

 

Fala palavras ☐ N  ☐ S Início 

Faz frases (pelo menos duas palavras, 

como “quero água”, “não quero”) 
☐ N  ☐ S Início 

Parou de falar em algum momento? ☐ N  ☐ S Com que idade parou/voltou? 
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Problemas de coordenação motora ☐ N  ☐ S Quais?                                          Quando começou? 

A criança anda? ☐ N  ☐ S Aprendeu sozinha? ☐ N ☐ S  Teve dificuldade? ☐ N  ☐ S  Início: 

Outro distúrbio além do autismo ☐ N  ☐ S Qual? 

Faz acompanhamento? ☐ N ☐ S  Se sim, listar profissionais (nome do médico e especialidade): 

____________________________________________________________________________________________ 

Listar medicações que já tomou (indicar quando) ou toma atualmente: 

____________________________________________________________________________________________ 

A criança foi vacinada? ☐ N ☐ S   Se sim, notou alguma reação pós-vacina que queira relatar? (IMPORTANTE: 
os cientistas do projeto Fada do Dente NÃO defendem a hipótese de que vacinas causam autismo, mas 
queremos averiguar os dados em nossas pesquisas) 

____________________________________________________________________________________________ 

Você percebeu se houve melhora no quadro clínico da criança ou alguma regressão com o passar do tempo?  

☐Melhora  ☐Regressão  ☐Nenhuma diferença 

Existem outros casos de diagnóstico ou suspeita de autismo ou algum outro distúrbio neuropsiquiátrico na 
família?  

☐ N ☐ S  Se sim, qual distúrbio e grau de parentesco com a criança? 

____________________________________________________________________________________________ 

A criança tem irmãos: ☐ N ☐ S  Se sim, quantos? _______________________ Algum irmão é gêmeo? ☐ N ☐ S 

Algum irmão tem autismo? ☐ N ☐ S  Se sim, especificar _____________________________________________ 

Sobre a mãe: Quantas gestações? ____ Quantos partos? _____ Teve aborto? ☐ N ☐ S  Se sim, quantos? _____  

Idade materna na primeira gestação: __________ Idade materna desta gestação: ___________ 

Idade paterna desta gestação: ___________________ Fez pré-natal na gestação desta criança? ☐ N ☐ S 

Teve febre ou infecções na gestação desta criança? ☐ N ☐ S 

Teve intercorrências na gestação desta criança? ☐ N ☐ S  Se sim, qual? ________________________________ 

Qual cidade passou maior parte da gestação? ______________________________________________________ 

Qual foi o índice Apgar no nascimento desta criança? ________________________________________________ 

Com quantas semanas a criança nasceu (vem na certidão de nascimento do hospital)? _____________________ 

Parto: ☐Normal  ☐Cesária  Local: ☐Casa ☐Hospital  Se hospital, qual? _________________________________ 

Tamanho ao nascer (cm): _______________________ Peso ao nascer (kg): _____________________________ 

Medida da circunferência da cabeça da criança quando nasceu? (em geral, pediatras têm essa medida)________ 

Foi relatado pelo médico alguma alteração (macro ou microcefalia) ou algum dimorfismo? ___________________ 

Realizou o Teste do Pezinho? ☐ N ☐ S  Se sim, teve alguma alteração? _________________________________ 

Existem outras informações importantes que você gostaria de relatar sobre o (a) seu (sua) filho(a)? 

____________________________________________________________________________________________  

*Caso tenha dificuldades em responder o questionário acima, por favor peça auxílio, se possível aos profissionais que o 
acompanham. 
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 APÊNDICE B – Questionário on-line 

 

Avaliação de componentes de risco para o TEA
Este questionário tem como objetivo coletar  dados de pessoas com TEA e será usado somente para 
pesquisa científica.  A identidade dos participantes/pais/responsáveis será mantida em sigilo e nunca será 
revelada. Caso necessário, os participantes poderão ser contatados por email ou telefone pelos 
pesquisadores do Projeto a Fada do Dente para esclarecimento de dúvidas.  
Responsável pelo Projeto a Fada do Dente: 

Prof. Dra. Patrícia C. B. Beltrão Braga, Universidade de São Paulo

* Required

1. Nome completo da pessoa com TEA, sem
abreviações. *

2. Sexo da pessoa com TEA *
Mark only one oval.

 Masculino

 Feminino

Projeto a Fada do Dente
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 3. Qual o DIA de nascimento da pessoa com TEA? *
Mark only one oval.

 01

 02

 03

 04

 05

 06

 07

 08

 09

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

4. Qual o MÊS de nascimento da pessoa com TEA? *
Mark only one oval.

 Janeiro

 Fevereiro

 Março

 Abril

 Maio

 Junho

 Julho

 Agosto

 Setembro

 Outubro

 Novembro

 Dezembro
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5. Qual o ANO de nascimento da pessoa com TEA? *
Mark only one oval.

 Antes de 1979

 1979

 1980

 1981

 1982

 1983

 1984

 1985

 1986

 1987

 1988

 1989

 1990

 1991

 1992

 1993

 1994

 1995

 1996

 1997

 1998

 1999

 2000

 2001

 2002

 2003

 2004

 2005

 2006

 2007

 2008

 2009

 2010

 2011

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

 2017

 2018

6. A pessoa com TEA foi adotada? *
Mark only one oval.

 Sim, é filho adotivo

 Não, é filho biológico
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 7. Com quem a pessoa com TEA vive atualmente? *
Mark only one oval.

 Ambos pais biológicos

 Mãe biológica e padrasto

 Pai biológico e madrasta

 Apenas mãe biológica

 Apenas pai biológico

 Pais adotivos

 Guarda compartilhada

 Mãe biológica e outros parentes

 Pai biológico e outros parentes

 Outros parentes

 Orfanato/Abrigo

 Sozinho

 Com cônjuge (Casado(a)

 Outro não especificado aqui

8. Estado em que a pessoa com TEA nasceu *
Mark only one oval.

 Acre

 Alagoas

 Amapá

 Amazonas

 Bahia

 Ceará

 Distrito Federal (Brasília)

 Espírito Santo

 Goiás

 Maranhão

 Mato Grosso

 Mato Grosso do Sul

 Minas Gerais

 Pará

 Paraíba

 Paraná

 Pernambuco

 Piauí

 Rio de Janeiro

 Rio Grande do Norte

 Rio Grande do Sul

 Rondônia

 Roraima

 Santa Catarina

 São Paulo

 Sergipe

 Tocantins

 Não nasceu no Brasil

 Não sei responder

9. Cidade em que a pessoa com TEA nasceu. *
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14. Se sim, que fase está cursando? *
Mark only one oval.

 Maternal

 Préescola

 Ensino Fundamental 1

 Ensino Fundamental 2

 Ensino Médio

 Ensino Técnico

 Faculdade (Graduação)

 Pós graduação

 Não vai à escola (está em idade de cursar, mas não conseguimos matricular em nenhuma
escola)

 Já terminou os estudos

 Não sei responder

15. A pessoa com TEA frequenta, ou frequentou, escola regular ou especial? *
Mark only one oval.

 Regular, com inclusão

 Regular, mas não precisa de inclusão, pois acompanha bem as matérias

 Especial para pessoas com TEA

 Especial para pessoas com deficiência em geral (TEA, Down, Deficiência Intelectual etc.)

 Ensino superior com inclusão (necessita de apoio pedagógico)

 Ensino superior sem inclusão (não precisa de auxílio, pois acompanha bem as matérias)

 Não frequenta escola

 Não sei responder

Dados dos Pais

16. Nome completo da Mãe *

10. Estado em que a pessoa com TEA foi criado(a) *
Mark only one oval.

 Acre

 Alagoas

 Amapá

 Amazonas

 Bahia

 Ceará

 Distrito Federal (Brasília)

 Espírito Santo

 Goiás

 Maranhão

 Mato Grosso

 Mato Grosso do Sul

 Minas Gerais

 Pará

 Paraíba

 Paraná

 Pernambuco

 Piauí

 Rio de Janeiro

 Rio Grande do Norte

 Rio Grande do Sul

 Rondônia

 Roraima

 Santa Catarina

 São Paulo

 Sergipe

 Tocantins

 Não foi criado(a) no Brasil

 Não sei responder

11. Cidade em que a pessoa com TEA foi criado(a)
*

12. Endereço atual completo (Rua/Avenida/Travessa etc., Bairro, Cidade, Estado, CEP,
Complementos) *
 

 

 

 

 

13. A pessoa com TEA frequenta a escola? *
Mark only one oval.

 Sim

 Ainda não tem idade para ir à escola

 Não vai à escola (está em idade de cursar, mas não conseguimos matricular em nenhuma
escola)

 Já terminou os estudos

 Nunca frequentou a escola

 Está matriculado, mas estuda em casa

 Até o momento, não conseguimos ensinar em casa e nem na escola

 Atualmente, faz cursos livres ou universidade

 Outro não especificado aqui

 Não sei responder
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14. Se sim, que fase está cursando? *
Mark only one oval.

 Maternal

 Préescola

 Ensino Fundamental 1

 Ensino Fundamental 2

 Ensino Médio

 Ensino Técnico

 Faculdade (Graduação)

 Pós graduação

 Não vai à escola (está em idade de cursar, mas não conseguimos matricular em nenhuma
escola)

 Já terminou os estudos

 Não sei responder

15. A pessoa com TEA frequenta, ou frequentou, escola regular ou especial? *
Mark only one oval.

 Regular, com inclusão

 Regular, mas não precisa de inclusão, pois acompanha bem as matérias

 Especial para pessoas com TEA

 Especial para pessoas com deficiência em geral (TEA, Down, Deficiência Intelectual etc.)

 Ensino superior com inclusão (necessita de apoio pedagógico)

 Ensino superior sem inclusão (não precisa de auxílio, pois acompanha bem as matérias)

 Não frequenta escola

 Não sei responder

Dados dos Pais

16. Nome completo da Mãe *
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17. Ano de nascimento da Mãe. *
Mark only one oval.

 Antes de 1949

 1949

 1950

 1951

 1952

 1953

 1954

 1955

 1956

 1957

 1958

 1959

 1960

 1961

 1962

 1963

 1964

 1965

 1966

 1967

 1968

 1969

 1970

 1971

 1972

 1973

 1974

 1975

 1976

 1977

 1978

 1979

 1980

 1981

 1982

 1983

 1984

 1985

 1986

 1987

 1988

 1989

 1990

 1991

 1992

 1993

 1994

 1995

 1996

 1997

 1998

 1999

 2000

 2001

 2002

 2003

 2004

 Não sei responder
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18. Antes da gravidez, qual era o peso da mãe? Se
a mãe pesava 56 quilos e 500 gramas, escreva
apenas os números separados por vírgula.
Exemplo: 56,5. Caso não saiba, responda
escrevendo "Não sei". *

19. Qual o peso atual da mãe da pessoa com TEA?
Responda somente com números separados
por vírgula. Exemplo: 75,6. Caso não saiba,
responda escrevendo "Não sei". *

20. Qual a altura da mãe? Responda somente com
números separados por vírgula. Por exemplo: 1
metro e 63 centímetros, escreva 1,63. *

21. A mãe da pessoa com TEA tem alguma doença crônica? Ou seja, apresentava algum problema
de saúde antes da gravidez que precise de tratamento e/ou acompanhamento médico? Marque
todas as opções que se apliquem: *
Check all that apply.

 Diabetes

 Pressão alta

 Câncer

 Enxaqueca

 Doença Respiratória Crônica (asma, rinite, bronquite, doença pulmonar)

 Não sei responder

 Não apresentava nenhuma doença crônica antes da gravidez

22. Caso tenha assinalado qualquer doença listada
acima, qual remédio toma, ou tomava, para
tratamento? Caso não tenha assinalado, ou não
se lembre, responda escrevendo "não sei". *

23. Email mais usado pela Mãe para contato *

24. Telefone mais usado pela Mãe para contato
(com DDD) *

25. Nome completo do Pai. Caso não saiba,
responda escrevendo "Não Sei". *
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26. Ano de nascimento do Pai. *
Mark only one oval.

 Antes de 1949

 1949

 1950

 1951

 1952

 1953

 1954

 1955

 1956

 1957

 1958

 1959

 1960

 1961

 1962

 1963

 1964

 1965

 1966

 1967

 1968

 1969

 1970

 1971

 1972

 1973

 1974

 1975

 1976

 1977

 1978

 1979

 1980

 1981

 1982

 1983

 1984

 1985

 1986

 1987

 1988

 1989

 1990

 1991

 1992

 1993

 1994

 1995

 1996

 1997

 1998

 1999

 2000

 2001

 2002

 2003

 2004

 Não sei responder
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27. Email mais usado pelo Pai. Caso não saiba,
escreva "Não sei". *

28. Telefone mais usado pelo Pai para contato (com
DDD). Caso não saiba, escreva "Não sei". *

29. Como é o contato da pessoa com TEA com seus pais biológicos? *
Mark only one oval per row.

Em contato
frequente

Pouco
contato

Sem
contato Falecida(o) Não sabe

responder

Contato com a
mãe
Contato com o
pai

30. Qual a situação atual dos pais da pessoa com TEA em relação à empregabilidade? Obs: a
alternativa sobre auxílio doença referese a auxílio dos pais, não da criança. *
Check all that apply.

Emprego
fixo

Emprego
temporário Desempregada(o)

Autônoma(o)
(trabalha por

conta)

Do
lar Estudante

Recebe
auxílio
doença

Aposentada(o) Não sabe
responder

Situação atual
da mãe
Situação atual
do pai

31. Qual o estado civil atual dos pais da pessoa com TEA? *
Mark only one oval per row.

Casada(o)
ou

morando
junto com
o pai/mãe
biológico
da pessoa
com TEA

Casada(o) ou
morando junto
com outro

companheiro(a)

Solteira(o) Separada(o)/Divorciada(o) Viúva(o) Não sabe
responder

Estado Civil da
mãe
Estado Civil do
pai

32. Qual é o nível de escolaridade dos pais da pessoa com TEA? *
Mark only one oval per row.

Analfabeto

Ensino
Fundamental
I (antigo
primário)

Ensino
Fundamental
II (antigo
ginásio)

Ensino
Médio
(antigo
colegial)

Ensino
Técnico

Ensino
Superior

(graduação)

Especialização
(Lato sensu) Mestrado Doutorado Pós

doutorado
Não sabe
responder

Escolaridade da
mãe
Escolaridade do
pai

Informações clínicas e comportamentais da pessoa com TEA

33. A pessoa com TEA foi diagnosticada por algum profissional da área da saúde? *
Mark only one oval.

 Sim

 Não

 Não sei responder

34. Caso já tenha o laudo com diagnóstico, poderia enviar para nossa equipe? Se sim, enviar para
contato@projetoafadadodente.org.br *
Mark only one oval.

 Sim, enviarei o laudo.

 Ainda não tenho laudo

 Não sei responder
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35. Qual a especialidade de quem diagnosticou a pessoa com TEA? *
Check all that apply.

 Pediatra

 Neuro (neuropediatra, neuropsiquiatra, neurologista)

 Psicólogo

 Psiquiatra

 Equipe Multidisciplinar

 Não foi diagnosticado

 Não sei responder

36. Nome do especialista que diagnosticou. Se não
souber, ou se a pessoa com TEA ainda não foi
diagnosticada, responda escrevendo "Não sei".
*

37. Qual o grau de autismo? (Leve: necessita de pouco ou nenhum apoio. Moderado: necessita de
apoio em várias áreas. Severo: necessita de muito apoio em várias áreas.). Observação:
Pessoas diagnosticadas com Síndrome de Asperger, responder a opção 1. Leve. *
Mark only one oval.

 Leve

 Moderado

 Severo

 Não sei responder

38. Com que idade a pessoa com TEA foi diagnosticada por algum médico ou especialista? *
Mark only one oval.

 Primeiros meses (antes de 01 ano)

 Entre 01 ano e 02 anos e 11 meses

 Entre 03 anos e 04 anos e 11 meses

 Entre 05 anos e 06 anos e 11 meses

 Entre 07 anos e 08 anos e 11 meses

 Entre 09 anos e 10 anos e 11 meses

 Entre 11 anos e 12 anos e 11 meses

 Após os 13 anos

 Não sei responder

39. Com que idade você ficou preocupado com o desenvolvimento da pessoa com TEA pela
primeira vez? *
Mark only one oval.

 Primeiros meses (antes de 01 ano)

 Entre 01 ano e 02 anos e 11 meses

 Entre 03 anos e 04 anos e 11 meses

 Entre 05 anos e 06 anos e 11 meses

 Após os 07 anos e 08 anos e 11 meses.

 Após os 09 anos.

 Não sei responder
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40. Qual (ou quais) sintoma(s) a pessoa com TEA apresentou primeiro que chamou sua atenção, ou

a atenção de outra pessoa? Marque todas que se apliquem. *
Check all that apply.

 Não olhava nos olhos

 Parecia ser surdo, pois não atendia quando era chamado

 Regressão da fala (falava e parou de repente)

 Não falava, apesar de já ter idade para falar

 Balançava as mãos (flapping)

 Balançava o corpo (ou outro movimento que tenha achado estranho)

 Era uma criança muito agitada

 Era uma criança muito calma, pouco reativa a estímulos

 Não se misturava com outras pessoas e preferia se isolar

 Batia a cabeça na parede

 Não batia palmas, não dava tchau, não apontava etc.

 Reação a barulhos de forma diferente das outras pessoas (ou reagia muito ao barulho ou não
reagia)

 Enfileirava ou girava objetos (ou brincava de forma diferente das outras crianças)

 Fixação por algum assunto ou objeto

 Andava na ponta dos pés

 Chorava sem motivo aparente

 Não dormia bem

 Não se alimentava bem

 Outros não relatados aqui

41. Atualmente, a pessoa com TEA fala? *
Mark only one oval.

 Sim, fala normalmente de acordo com a idade.

 Fala razoavelmente bem.

 Fala pouco para a idade

 Não fala nada

 Usa somente ecolalias (repetições de falas dos outros, repete trechos de filmes, comerciais de
TV etc.)

 Vocabulário e gramática melhor que outras crianças da mesma idade

 Não sei responder

42. Com que idade a pessoa com TEA começou a falar? *
Mark only one oval.

 Antes de 01 ano

 Entre 01 e 02 anos e 11 meses

 Entre 03 anos e 04 anos e 11 meses

 Entre 05 anos e 06 anos e 11 meses

 Após 07 anos

 Nunca falou

 Não sei responder

43. A pessoa com TEA parou de falar em algum momento? *
Mark only one oval.

 Entre 01 ano e 02 anos e 11 meses

 Entre 03 anos e 04 anos e 11 meses

 Entre 05 anos e 06 anos e 11 meses

 Após os 07 anos

 Nunca falou

 Não sei responder

 Não, nunca parou de falar
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 44. A pessoa com TEA voltou a falar? *
Mark only one oval.

 Entre 02 anos e 03 anos e 11 meses

 Entre 04 anos e 05 anos e 11 meses

 Entre 06 anos e 07 anos e 11 meses

 Após os 08 anos

 Ainda não voltou a falar

 Nunca parou de falar

 Nunca falou

 Não sei responder

45. Em relação à fala, a pessoa com TEA tem algum diagnóstico dado por um médico ou
fonoaudiólogo?
Check all that apply.

 Apraxia da fala

 Disartria

 Afasia

 DEL (Distúrbio Específico de Linguagem)

 Dislexia

 Dislalia

 Transtorno Semântico Pragmático

 Não sei responder

 Não tem nenhum diagnóstico em relação à fala

46. A pessoa com TEA tem diagnóstico de alguma síndrome? *
Mark only one oval.

 Síndrome do X Frágil

 Síndrome de Timothy

 Síndrome de PhelanMcDermid

 Síndrome de PraderWilli

 Síndrome de Angelman

 Síndrome de Rett

 Esclerose Tuberosa Complexa

 Síndrome de Down

 Distrofia Muscular de Duchenne

 Qualquer outra síndrome não listada aqui

 Não sei responder

 Não tem nehuma outra síndrome

47. A pessoa com TEA foi diagnosticada, ou apresenta, algum problema de coordenação motora? *
Check all that apply.

 Dispraxia (dificuldade em desempenhar os movimentos motores corretamente)

 Problema de coordenação motora fina (ex: dificuldades em escrever, pintar, desenhar, recortar,
encaixar, abotoar)

 Problema de coordenação motora grossa (ex: dificuldade para correr, pular, subir e descer
escadas)

 Hipotonia de membros, ou seja, apresenta falta de força nos braços e/ou pernas

 Outro

 Não sei responder

 Não tem nenhum diagnóstico

48. Marque abaixo se a pessoa com TEA apresenta sensibilidade nestes casos (hipersensibilidade
sensorial). Marque todas as opções que se apliquem. *
Check all that apply.

 Mostrase sensível ou incomodado com luz

 Mostrase sensível ou incomodado com sons

 Mostrase sensível ou incomodado com odores (cheiros)

 Mostrase sensível ou incomodado com texturas (comidas, roupas, etiquetas das roupas, solos
etc.)

 Mostrase sensível ou incomodado quando é tocado por alguém

 Mostrase sensível ou incomodado no banho (água ou produtos, como shampoo, sabonete etc.)

 Anda nas pontas dos pés

 Apresenta hipersensibilidade a outros pontos que não estão descritos aqui

 Não apresenta nenhuma hipersensibilidade sensorial

 Não sei responder
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49. Marque abaixo se a pessoa com TEA apresenta sensibilidade nestes casos (hipossensibilidade
sensorial). Marque todas as opções que se apliquem. *
Check all that apply.

 Parece precisar tocar em tudo o tempo todo

 Gosta de girar por vários minutos

 Parece não sentir frio

 Parece não sentir fome

 Pula com bastante frequência

 É resistente à dor

 Parece não se incomodar com barulho excessivo (TV muito alta, música, fogos etc.)

 Fala muito alto

 Leva muitos objetos ou roupas à boca

 Gosta de cheirar alimentos, bebidas etc.

 Apresenta hipossensibilidade a outros pontos que não estão descritos aqui

 Não apresenta nenhuma hipossensibilidade sensorial

 Não sei responder

50. A pessoa com TEA fez algum teste ou exame genético para complementar o diagnóstico de
TEA? Marque todas as respostas que se apliquem. *
Check all that apply.

 Cariótipo

 CGHArray

 Exoma

 Genoma

 Triagem urinária para erros inatos do metabolismo

 Fez outros testes ou exames genéticos que não estão relacionados aqui

 Não foi feito nenhum teste complementar

 Não sei responder

51. Caso tenha feito algum teste ou exame genético descrito acima para complementar o
diagnóstico de TEA, poderia disponibilizar o(s) laudo(s) do(s) exame(s) para a equipe do Projeto
a Fada do Dente? Caso afirmativo, enviar para o email contato@projetoafadadodente.org.br *
Mark only one oval.

 Sim

 Não

 Nunca fez testes

52. A pessoa com TEA fez algum dos exames ou testes abaixo? Marque todas as respostas que se
apliquem. *
Check all that apply.

 Eletroencefalograma

 Ressonância magnética ou funcional

 Tomografia

 Teste auditivo

 Teste de QI

 Outros

 Nunca fez nenhum dos testes ou exames listados

 Não sei responder

53. Apresentou alguma alteração em alguns dos testes? Se sim, qual exame apresentou alteração e
qual foi a alteração? Caso não tenha feito, ou não saiba, responda escrevendo "Não se aplica".
*
 

 

 

 

 



114 
 

 
 

 

 

54. Marque todas as opções necessárias para descrever se a pessoa com TEA apresenta
malformação ou alteração no formato: *
Check all that apply.

 das orelhas

 dos olhos

 das mãos

 dos pés

 do nariz

 dos dentes (muito grandes, muito separados, muito pequenos etc.)

 do queixo (muito para frente, muito pequeno etc.)

 da boca (palato aumentado "céu da boca"; fenda no lábio etc.)

 do pescoço

 na cabeça (macrocefalia)

 na cabeça (microcefalia)

 em outras partes do corpo não listadas aqui

 Não sei responder

 Não apresenta nenhuma malformação

55. Se sim, descreva qual a malformação que a
pessoa com TEA apresenta? Se não apresentar
nenhuma malformação, responda escrevendo
somente "Não". *

56. A pessoa com TEA apresenta algum dos problemas abaixo? Assinale todas as alternativas que
se apliquem. *
Check all that apply.

 Problema pulmonar (asma, bronquite, fibrose etc.)

 Alergias (rinite, alergias na pele)

 Problema cardíaco (problemas no coração)

 Problema renal (nos rins)

 Problema na tireóide (hipotireoidismo ou hipertireoidismo)

 Diabetes

 Cegueira total ou baixa visão

 Deficiência auditiva (total ou parcial)

 Intolerância alimentar (celíaco, alérgico ou intolerante ao glúten, alérgico ou intolerante à caseína
etc.)

 Epilepsia/convulsões

 Não apresenta nenhum dos problemas relatados acima

57. A pessoa apresenta problemas gastrointestinais? Marque todas as alternativas que se
apliquem. *
Check all that apply.

 Constipação (Prisão de ventre, Ressecamento)

 Diarreia frequente

 Sempre alterna entre diarreia e ressecamento

 Cólicas intestinais

 Dores de estômago

 Refluxo

 Dificuldade para engolir

 Flatulência (excesso de gases)

 Apresenta outros problemas não listados aqui

 Não sei responder

 Não apresenta nenhum problema gastrointestinal listado acima
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58. Marque abaixo todas as respostas que se apliquem sobre a alimentação da pessoa com TEA. *
Check all that apply.

 Alimentase mal, pois só quer um ou dois tipos de alimentos não saudáveis em todas as
refeições (exemplo: bolachas, pães etc.).

 Parece não sentir fome ou parece sentir pouca fome

 Alimentação seletiva, mas saudável

 Alimentação seletiva e pouco (ou nada) saudável

 Alimentação compulsiva (come o tempo inteiro e parece ter mais fome que o normal)

 Alimentase normalmente e não tem restrições ou seletividade. Come como qualquer outra
criança

 Só se alimenta com ajuda de alguém

 Parece ter problemas com texturas, cores, cheiros etc.

 Alimentação restritiva devido a dietas, alergias, intolerâncias etc.

 Outro não especificado aqui

 Não sei responder

59. A pessoa com TEA apresenta estereotipias? Ou seja, faz movimentos repetitivos como balançar
as mãos, girar, pular etc. Qualquer movimento ou ação que sejam repetitivos. *
Mark only one oval.

 Sim

 Não

 Não sei responder

60. Além do TEA, a pessoa foi diagnosticada, por um profissional de saúde, com mais algum dos
diagnósticos abaixo? Marque todas as respostas que se apliquem. *
Check all that apply.

 TDAH (Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade)

 Transtorno Bipolar

 Ansiedade

 TOD (Transtorno OpositivoDesafiador)

 Esquizofrenia

 TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo)

 Síndrome do Pânico

 Depressão

 Outro não listado aqui

 Não apresenta nenhum dos diagnósticos listados acima

 Não sei responder

61. Caso tenha tido algum outro diagnóstico não
listado acima, escreva aqui qual. Caso não
tenha,responda escrevendo a palavra "Não". *

62. A pessoa com TEA se autolesiona? Ou seja, a pessoa se machuca com mordidas, puxa o
cabelo, bate a cabeça na parede etc. *
Mark only one oval.

 Sim, com frequência

 Raramente

 Já fez, mas parou

 Somente quando está nervosa ou contrariada.

 Nao sei responder

 Não, a pessoa não se autolesiona

63. Atualmente, a pessoa com TEA toma medicação? *
Mark only one oval.

 Sim

 Não

 Não sei responder
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 64. Se sim, quais medicamentos toma hoje em dia? Marque todas as respostas que se apliquem. *
Check all that apply.

 Risperidona

 Olanzapina

 Neuleptil

 Aripiprazol

 Ritalina

 Melatonina

 Risperdal

 Fluvoxamina

 Clozapina

 Outro não listado aqui

 Não sei responder

 Não toma medicação

Dados gestacionais
Dados da mãe da pessoa com TEA

65. Quantos partos a mãe teve? *
Mark only one oval.

 01

 02

 03

 04

 05

 Mais de 05 partos

 Não sei responder

66. A mãe da pessoa com TEA sofreu algum aborto? *
Mark only one oval.

 01

 02

 03

 04

 Acima de 04

 Não sei responder

 Nunca tive aborto

67. Quantas consultas prénatal a mãe fez durante a gestação da pessoa com TEA? *
Mark only one oval.

 Menos de 06 consultas

 06 consultas

 Mais de 06 consultas

 Não sei responder

 Não fez prénatal

68. Em qual trimestre da gestação da pessoa com TEA a mãe começou o prénatal? *
Mark only one oval.

 Primeiro trimestre

 Segundo trimestre

 Terceiro trimestre

 Não sei responder

 Não fez prénatal



117 
 

 
 

 69. Durante a gestação da pessoa com TEA, a mãe teve contato, por mais de 03 dias seguidos, com
produtos tóxicos, tanto em casa quanto no trabalho? *
Check all that apply.

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Não sei
responder

Não teve
contato

Agrotóxicos (Pesticidas,
Herbicidas etc.)
Mercúrio
Chumbo
Formol
Cádmium
Arsênico
Inseticidas (para
dedetização, desratização
etc.)
Outro não listado aqui

70. A mãe foi vacinada durante a gestação da pessoa com TEA? Caso afirmativo, em qual
trimestre? *
Check all that apply.

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Não sei
responder

Não tomou essa
vacina

dT  Dupla Adulto (difteria
e tétano)
dTpa  Tríplice Bacteriana
Acelular (difteria/ tétano/
coqueluche)
Hepatite B
Influenza (vacina contra
gripe)
Hepatite A
Meningocócica Conjugada
(vacina contra meningite)
Meningocócia B
Febre Amarela
Pneumocócicas

71. A mãe tomou Ácido Fólico (vitamina B9) durante a gestação da pessoa com TEA? Caso
afirmativo, em qual período? *
Mark only one oval.

 1º Trimestre

 2º Trimestre

 3º Trimestre

 Somente antes da gravidez

 Durante toda a gravidez

 Não sei responder

 Não tomou ácido fólico

72. A mãe tomou algum tipo de medicamento durante o período dessa gestação? Se sim, quais
medicamentos tomou ? *
Mark only one oval per row.

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante toda a
gestação

Não sabe
responder

Não
tomou

Antibióticos (remédio
contra infecção)
Antidepressivos
(remédio contra
depressão)
Remédio para epilepsia
Analgésico (remédio
contra a dor)
Antitérmico (remédio
contra febre)
Antiinflamatório
(remédio contra
inflamações)

73. A mãe fumou cigarros durante a gestação da pessoa com TEA? Se sim, em qual trimestre? *
Mark only one oval.

 1º Trimestre

 2º Trimestre

 3º Trimestre

 Fumou durante toda a gestação

 Não fumou
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 74. Se sim, quantos cigarros fumava por semana? Responda no campo "Outros" quantos cigarros
aproximadamente. Exemplo: 40 *
Mark only one oval.

 Não fumante

 Não sei responder

 Other: 

75. A mãe ficou em ambiente que outras pessoas fumavam (fumante passiva) durante a gestação
da pessoa com TEA? Se sim, em qual trimestre? *
Mark only one oval.

 1º Trimestre

 2º Trimestre

 3º Trimestre

 Foi fumante passiva durante toda a gestação

 Não foi fumante passiva

76. A mãe tomou bebida alcoólica durante essa gestação? Exemplo: vinho, cerveja, cachaça,
uísque etc. *
Check all that apply.

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante toda a
gestação

Não sei
responder

Não
bebeu

Bebeu uma ou duas
vezes
Bebeu mais de três
vezes
Bebeu com muita
frequência

77. A mãe fez uso de maconha durante a gestação da pessoa com TEA? *
Check all that apply.

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante toda
a gestação

Não sei
responder

Não fumou
maconha

Fumou uma ou
duas vezes
Fumou mais de três
vezes
Fumava com muita
frequência

78. Durante a gestação da pessoa com TEA, a mãe engordou: *
Mark only one oval.

 Até 12 quilos

 Mais de 12 quilos

 Não sei responder

79. Durante essa gestação, a mãe teve convulsões ou desmaios? *
Mark only one oval.

 Sim

 Não

 Não sei responder

80. A mãe apresentou problemas de tireoide durante a gestação da pessoa com TEA? *
Mark only one oval.

 Hipotireoidismo

 Hipertoreoidismo

 Não sei responder

 Não apresentou problemas de tireoide

81. Se sim, tomava remédio para tireoide durante essa gestação? *
Mark only one oval.

 Sim

 Não

 Não apresentou problemas de tireoide
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 82. Durante a gestação da pessoa com TEA, a mãe apresentou febre igual ou maior que 37.8 graus,
medida no termômetro? *
Mark only one oval per row.

por um
dia

por 2
dias

por 3 dias ou
mais

Não sei
responder Não teve febre

1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre

83. Durante essa gestação, a mãe apresentou algum dos problemas listados abaixo? Marque todas
que se apliquem. *
Check all that apply.

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante toda a
gestação

Não apresentou
problema

Pressão alta
Pressão baixa
diabetes gestacional
Préeclâmpsia
Sangramento
Contrações uterinas
frequentes e intensas
(que tenham surgido
durante toda a gravidez,
ou antes da hora)
Ameaça de aborto
espontâneo
Pedra nos rins (cálculo
renal)

84. A mãe teve alguma infecção durante a gestação da pessoa com TEA? Se sim, qual tipo de
infecção? Assinale todas as que forem verdadeiras durante a gestação da pessoa com TEA. *
Check all that apply.

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Não sei
responder

Sem
infecção

Infecção urinária
Gripe ou resfriado
Infecção na garganta
(Amigdalite)
Infecção nas gengivas
(Doença periodontal)
Infeção vaginal
Rubéola
Toxoplasmose
Citomegalovírus
Infecção intestinal (com ou
sem diarréia)
HIV
Sífilis
Herpes
Zika
Dengue
Hepatite B
Outra infecção não listada
aqui

85. A mãe precisou ficar internada por algum dos motivos listados acima, ou algum motivo não
listado? *
Mark only one oval.

 Sim

 Não

 Não sei responder

86. A mãe tem Síndrome do ovário policístico? *
Mark only one oval.

 Sim

 Não

 Não sei responder

87. Durante essa gestação, a mãe morou ou trabalhou perto de avenidas, estradas ou rodovias? Ou
seja, teve contato com poluição urbana (de carros, caminhões, empresas etc.)? Se sim, em qual
período da gestação? *
Check all that apply.

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante toda a
gestação

Não sei
responder

Não se
aplica

Muito contato com
poluição
Pouco contato com
poluição
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88. Qual estado e cidade passou a maior parte
dessa gestação? *

89. Durante a gravidez, algumas mulheres podem experimentar sentimentos diferentes, como
estresse, por exemplo. Como você se sentiu durante a gestação da pessoa com TEA? Assinale
abaixo todas que se apliquem. *
Mark only one oval per row.

Aconteceu
durante toda a
gravidez e

considero que
tenha sido
preocupante

Aconteceu somente
em alguns períodos
da gravidez, o que
causou pouca
preocupação

Aconteceu muito
pouco durante a
gravidez e não
causou nenhuma
preocupação

Não
experimentei.

Foi uma
gravidez
tranquila

Tristeza
Ansiedade
Crises de choro
Perda de
interesse por
atividades
diárias
Irritabilidade
Distúrbios do
sono, como
insônia ou
sonolência
exagerada
Excesso ou falta
de apetite
Sentimento de
culpa
Pensamentos de
morte ou suicídio

90. Alguns eventos podem ser considerados como fator de estresse para algumas pessoas,
especialmente na gravidez. A mãe enfrentou algum dos problemas listados abaixo durante a
gestação da pessoa com TEA? Marque todas que se apliquem. *
Check all that apply.

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre Não aconteceu

A mãe perdeu ou mudou de
emprego
O companheiro da mãe perdeu o
emprego
A mãe mudou de casa
Morreu algum parente ou amigo
muito próximo da mãe
O companheiro ou parente muito
próximo da mãe teve problemas
com a justiça
A mãe foi assaltada
A mãe presenciou algum assalto
ou crime
A mãe passou por alguma
catástrofe climática
A mãe morou sozinha durante a
gestação
Passou por dificuldades
financeiras

91. Em relação à depressão, como a mãe se sentiu durante a gravidez da pessoa com TEA? *
Mark only one oval.

 Sentiu que ficou muito deprimida

 Sentiuse pouco deprimida, mas devido às preocupações normais da gestação

 Não foi afetada de forma alguma por depressão durante essa gravidez

 Não sei responder

92. Em relação ao estresse, como a mãe se sentiu durante a gravidez da pessoa com TEA? *
Mark only one oval.

 Sentiu que ficou muito mais estressada que o normal

 Sentiuse pouco estressada, mas devido às preocupações normais da gestação

 Não foi afetada de forma alguma por estresse durante essa gravidez

 Não sabe responder



121 
 

 
 

 93. Pensando em como você se sentiu emocionalmente durante toda sua gestação, que nota você
daria para você mesma? *
Mark only one oval.

 0 = Muito triste, solitária, constantemente irritada e com medo, sem nenhum apoio. Infeliz com
a gestação, chegou a pensar em aborto. Foi um período de severo estresse emocional.

 1= Muito triste, solitária, constantemente irritada, com medo, sem nenhum apoio. Infeliz com a
gestação. Foi um período de grande estresse emocional.

 2 = Triste a maioria do tempo, solitária, irritada, com medo, sem apoio. Infeliz com a gestação.
Foi um período de grande estresse emocional.

 3 = Às vezes, sentiase triste, muito preocupada, sentiase pouco apoiada. De modo geral,
considera que esteve pior que melhor. Foi um período de estresse emocional.

 4 = Preocupada, com altos e baixos entre alegre e triste. Sentiase pouco apoiada. De modo
geral considera que esteve pior que melhor. Foi um período de estresse emocional.

 5 = Preocupada, com altos e baixos entre alegre e triste. Sentiase pouco apoiada. Mas, de
modo geral, considera que esteve melhor que pior. Ainda assim, foi um período de estresse emocional

 6 = Preocupada, não se sentia triste, mas muito ansiosa, gerando alguma interferência na sua
rotina. Às vezes, sentiase apoiada. De modo geral, considera que esteve melhor que pior. Ainda
assim foi um período de estresse emocional.

 7 = Preocupada, às vezes ansiosa, gerando alguma interferência na sua rotina. Às vezes,
sentiase apoiada. De modo geral, considera que esteve melhor que pior. Considera que teve pouco
estresse emocional.

 8 = Preocupada e, às vezes, ansiosa. Porém, sem chegar a ter alguma interferência na sua
rotina. Sentiase apoiada a maioria das vezes. De modo geral, considera que esteve melhor que pior.
Considero que teve pouquíssimo estresse emocional.

 9 = Sentiu preocupação e ansiedade, mas como qualquer grávida sente, de modo que isso não
interferiu em nada em sua gestação ou rotina de vida. De modo geral, considera que esteve feliz e
sem estresse emocional relevante.

 10 = Poucas vezes sentiu qualquer ansiedade ou preocupação. Sentiuse muito feliz, amparada
e sem nenhum estresse emocional

94. Em uma escala de 0 a 5, a mãe sofreu algum tipo de agressão durante a gestação da pessoa
com TEA? Marque todas as respostas que se apliquem. *
Mark only one oval per row.

0 =
nenhuma
agressão

1 = foi
agredida
uma ou
duas
vezes

2 = foi
agredida
algumas
vezes

3 = foi
agredida
com

frequência

4 = foi
agredida
com muita
frequência

5 = foi
agredida
durante
toda a
gravidez

Não sei
responder

Agressão física
por parte do
parceiro
Agressão física
por parte de um
familiar
Agressão física
por parte de
outras pessoas
Agressão
psicológica por
parte do parceiro
Agressão
psicológica por
parte de um
familiar
Agressão
psicológica por
parte de outras
pessoas
Agressão verbal
por parte do
parceiro
Agressão verbal
por parte de um
familiar
Agressão verbal
por parte de
outras pessoas
Agressão sexual
por parte do
parceiro
Agressão sexual
por parte de um
familiar
Agressão sexual
por parte de
outras pessoas
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 95. Caso tenha sofrido algum tipo de agressão, em qual trimestre? *
Mark only one oval per row.

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Durante toda
gestação

Não sofreu
agressão

Não sabe
responder

Por parte do
parceiro
Por parte de uma
familiar
Por outras
pessoas

96. Em relação à segurança do local, em uma escala de intensidade de 0 a 5, como você avalia o
lugar em que passou a gestação da pessoa com TEA? *
Mark only one oval.

0 1 2 3 4 5

Nada violento Muito violento

Dados do nascido que apresenta TEA

97. Com quantas semanas a pessoa com TEA
nasceu? Essa informação pode ser encontrada
na Certidão de Nascido Vivo (CNV) que a mãe
recebe no hospital. Responder somente com
números: Exemplo: 35. Caso não saiba,
responda escrevendo "Não sei". *

98. Qual tipo de parto desta gestação? *
Mark only one oval.

 Normal

 Cesárea

 Normal com auxílio de fórceps

 Outro

 Não sei responder

99. Tamanho ao nascer. Colocar somente números.
Exemplo: Se a criança nasceu com 49,5
centímetros, coloque somente o número 49,5 e
não escreva mais nada. Caso não saiba,
escreva "Não sei". *

100. Peso ao nascer. Coloque somente números
separados por vírgula. Exemplo: Se a criança
nasceu com 3 quilos e 200 gramas, coloque
somente 3,200 e não escreva mais nada. Caso
não saiba, responda escrevendo "não sei". *

101. Qual a circunferência da cabeça da criança ao nascer? Essa informação pode ser encontrada
na Certidão de Nascido Vivo (CNV) que a mãe recebe no hospital. *
Mark only one oval.

 Menor que 32 cm

 Entre 32 e 34

 Entre 35 e 37

 Acima de 37

 Não sei responder

102. Qual o índice Apgar (os pediatras, geralmente, têm esse número). Essa informação pode ser
encontrada na Certidão de Nascido Vivo (CNV) que a mãe recebe no hospital. *
Mark only one oval.

 Entre 10 e 08

 Entre 07 e 05

 Entre 04 e 03

 Entre 02 e 0

 Outro não especificado aqui

 Não sei responder
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103. A pessoa com TEA realizou o Teste do Pezinho? Se sim, qual tipo de teste? *

Mark only one oval.

 Básico

 Ampliado

 Plus

 Master

 Expandido

 Completo

 Não fez o Teste do Pezinho

 Não sei responder

104. Teve alguma alteração no teste? Se sim, qual?
Caso não tenha dado alteração, responda
escrevendo "Não". *

105. Nas primeiras horas de vida, a pessoa com TEA apresentou algum dos problemas abaixo?
Marque todas as que se apliquem. *
Check all that apply.

 Anóxia neonatal

 Hipóxia neonatal

 Icterícia neonatal

 Convulsão

 Não chorou

 Não estava respirando

 Precisou ser reanimada (ressuscitação)

 Hipoglicemia (nível de açúcar baixo no sangue).

 Não apresentou problemas

 Não sei responder

106. Assim que nasceu, a criança teve que ficar na UTI neonatal? Se sim, por quantos dias? *
Mark only one oval.

 Menos de uma semana

 Cerca de 02 semanas

 Cerca de 03 semanas

 Por um mês

 Por mais de um mês

 Não sei responder

 Não precisou ficar na UTI

107. A criança precisou ficar na incubadora? *
Mark only one oval.

 Sim

 Não

 Não sei responder

108. Ainda recémnascido, o bebê apresentou problemas de tireoide? *
Mark only one oval.

 Sim

 Não

 Não sei responder
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 109. A pessoa com TEA tomou todas as vacinas nas datas corretas? *
Check all that apply.

Sim, na data
correta

Sim, mas
com atraso

Ainda não está
na idade

Não foi
vacinado

Não sei
responder

BCG (Bacilo Calmette
Guerin)
Hepatite B
Pentavalente (difteria,
tétano, coqueluche,
hepatite B e meningite
e infecções por HiB) –
1ª, 2ª e 3ª dose
Vacina Inativada
Poliomielite (VIP)
(paralisia infantil) – 1ª,
2ª e 3ª dose
Pneumocócica 10
Valente (pneumonia,
otite, meningite e
outras doenças
causadas pelo
Pneumococo) – 1ª e
2ª dose
Rotavírus (previne
diarreia por rotavírus)
– 1ª e 2ª dose
Meningocócica C
(doença
meningocócica C) – 1ª
e 2ª dose
Febre Amarela – dose
única (previne a febre
amarela)
Tríplice viral (previne
sarampo, caxumba e
rubéola) – 1ª e 2ª
dose
Hepatite A – dose
única
Tetra viral ou tríplice
viral + varicela –
(previne sarampo,
rubéola, caxumba e
varicela/catapora) 
Uma dose
Varicela atenuada
(previne
varicela/catapora)  1ª
e 2ª dose

110. A pessoa com TEA foi amamentada no peito? Se sim, por quanto tempo? *
Mark only one oval.

 Mamou por até 04 meses

 Mamou por até 06 meses

 Mamou por até 08 meses

 Mamou por até 10 meses

 Mamou por 01 ano

 Mamou por 01 ano e meio

 Mamou até 02 anos

 Mamou por mais de 02 anos

 Não foi amamentada no peito

 Não sabe responder

Histórico Familiar
ATENÇÃO: Nesta seção, as questões sobre irmãos devem ser respondidas somente sobre irmãos 
consanguíneos, ou seja,  de sangue. 

111. Em relação à moradia (casa) da pessoa com TEA, você considera que seja em: *
Mark only one oval.

 Área urbana, mas afastada de grandes centros (bairro), com poluição.

 Área urbana, mas afastada de grandes centros (bairro), com MUITA poluição.

 Área urbana, no centro da cidade, com pouco verde (árvores) e com muito movimento de
veículos (área com poluição)

 Perto de rodovias e/ou estradas movimentadas (muita poluição vinda dos veículos e/ou
empresas)

 Perto de rodovias e/ou estradas com pouco movimento de veículos (pouca poluição vinda dos
veículos)

 Área urbana ou rural, com bastante verde e pouco (ou pouquíssimo) poluída

 Perto de empresas (área com poucas árvores e bem poluída)

 Perto de plantações com uso de agrotóxicos

 Outro não especificado aqui

 Não sei responder
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 112. Durante a gestação da criança com TEA, quantos cômodos tinham na casa em que você
morava? *
Mark only one oval.

 01 cômodo

 02 cômodos

 03 cômodos

 04 cômodos

 05 cômodos

 Mais de 05 cômodos

 Não sei responder

113. Durante a gestação da criança com TEA, quantas pessoas moravam na casa? *
Mark only one oval.

 01 pessoa

 02 pessoas

 03 pessoas

 04 pessoas

 05 pessoas

 Mais de 05 pessoas

 Não sei responder

 Other: 

114. Atualmente, somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é,
aproximadamente, a renda familiar mensal? (Marque apenas uma resposta). *
Mark only one oval.

 Nenhuma renda

 Até 01 salário mínimo

 De R$1.000,00 a R$3.000,00

 De R$3.500,00 a R$6.000,00

 De R$6.500,00 a R$9.000,00

 De R$9.500,00 a 12.000,00

 De R$12.500,00 a 16.000,00

 Acima de R$16.000,00

 Outro não informado aqui

115. A pessoa com TEA tem irmãos? Se sim, quantos irmãos e irmãs (vivos) no total? *
Mark only one oval.

 01

 02

 03

 04

 05

 mais de 05

 Não tem irmãos

116. Qual a ordem de nascimento da pessoa com TEA? *
Mark only one oval.

 Filho único

 Primeiro filho

 Segundo filho

 Terceiro filho

 Quarto filho

 Quinto filho

 Sexto filho

 Sétimo filho

 Não sei responder
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117. A pessoa com TEA tem irmãos gêmeos? *
Mark only one oval.

 Sim, uma única placenta (univitelinos)

 Sim, placentas diferentes (bivitelinos)

 Trigêmeos

 Quadrigêmeos

 Não sei responder

 Não tem irmãos gêmeos

118. O irmão gêmeo também está no TEA? *
Mark only one oval.

 Sim

 Não

 Talvez, ainda está em processo diagóstico

 Não sei responder

 Não tem irmão gêmeo

119. Há mais algum irmão ou irmã, que não seja gêmeo, que também está no TEA? Se sim, quantos
irmãos ou irmãs também estão no TEA? *
Mark only one oval.

 01

 02

 03

 Mais de 03 irmãos ou irmãs estão no TEA

 Ainda está em processo diagnóstico

 Não sei responder

 Não tem nenhum irmão no TEA

Dados dos familiares diretos da pessoa com TEA (Somente
familiares de sangue).

ATENÇÃO: Nesta seção, TODAS AS QUESTÕES devem ser
respondidas somente sobre parentes consanguíneos, ou seja,
parentes de sangue (de primeiro grau). Não considerar cunhados,
primos de segundo grau, irmãos adotivos, padrasto, madrasta etc.
Somente parentes consanguíneos.

120. Existe mais alguém da família que tenha DIAGNÓSTICO ou SUSPEITA de diagnóstico de
autismo? Marque todos os campos necessários em caso de haver mais de uma pessoa. *
Check all that apply.

Com diagnóstico Com suspeita Não sei responder Não

Pai
Mãe
Tios maternos (irmãos da mãe)
Tias maternas (irmãs da mãe)
Tios paternos (irmãos do pai)
Tias paternas (irmãs do pai)
Avó materna
Avó paterna
Avô materno
Avô paterno
Primos(as) maternos
Primos(as) paternos
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121. O pai ou mãe da pessoa com TEA apresentam qualquer outro transtorno ou síndrome relatados
abaixo? Marque todas as alternativas que se apliquem. *
Check all that apply.

Pai Mãe Sem síndromes ou
transtornos Não sei responder

Alzheimer
Parkinson
Esquizofrenia
Epilepsia
Tiques, como tricotilomania
(arrancar os cabelos), piscar
várias vezes os olhos etc.
Síndrome de Down
Transtorno Bipolar
Deficiência Intelectual
Depressão
Hipertividade
Transtorno do Déficit de Atenção
(TDA)
Transtorno Obsessivo
Compulsivo (TOC)
Apresenta deficiência mental não
especificada
Síndrome do Pânico
Transtorno de Ansiedade
Caso de suicídio ou de tentativa
de suicídio
Outros

122. Os tios ou tias maternos da pessoa com TEA apresentam qualquer outro transtorno ou
síndrome relatados abaixo? Marque todas as alternativas que se apliquem. *
Check all that apply.

Tios Tias Sem síndromes ou
transtornos

Não sei
responder

Alzheimer
Parkinson
Esquizofrenia
Epilepsia
Tiques, como tricotilomania
(arrancar os cabelos), piscar
várias vezes os olhos etc.
Síndrome de Down
Transtorno Bipolar
Deficiência Intelectual
Depressão
Hipertividade
Transtorno do Déficit de Atenção
(TDA)
Transtorno Obsessivo
Compulsivo (TOC)
Apresenta deficiência mental não
especificada
Síndrome do Pânico
Transtorno de Ansiedade
Caso de suicídio ou de tentativa
de suicídio
Outros

123. Se sim, quantos tios ou tias maternas?
Responda somente com número. Por exemplo:
2 *
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124. Os tios ou tias paternos da pessoa com TEA apresentam qualquer outro transtorno ou
síndrome relatados abaixo? Marque todas as alternativas que se apliquem. *
Check all that apply.

Tios Tias Sem síndromes ou
transtornos

Não sei
responder

Alzheimer
Parkinson
Esquizofrenia
Epilepsia
Tiques, como tricotilomania
(arrancar os cabelos), piscar
várias vezes os olhos etc.
Síndrome de Down
Transtorno Bipolar
Deficiência Intelectual
Depressão
Hipertividade
Transtorno do Déficit de Atenção
(TDA)
Transtorno Obsessivo
Compulsivo (TOC)
Apresenta deficiência mental não
especificada
Síndrome do Pânico
Transtorno de Ansiedade
Caso de suicídio ou de tentativa
de suicídio
Outros

125. Se sim, quantos tios ou tias paternas?
Responda somente com número. Por exemplo:
2 *

126. O avô ou avó maternos da pessoa com TEA apresentam qualquer outro transtorno ou síndrome
relatados abaixo? Marque todas as alternativas que se apliquem. *
Check all that apply.

Avô
materno

Avó
materna

Sem síndromes ou
transtornos

Não sei
responder

Alzheimer
Parkinson
Esquizofrenia
Epilepsia
Tiques, como tricotilomania
(arrancar os cabelos), piscar
várias vezes os olhos etc.
Síndrome de Down
Transtorno Bipolar
Deficiência Intelectual
Depressão
Hipertividade
Transtorno do Déficit de
Atenção (TDA)
Transtorno Obsessivo
Compulsivo (TOC)
Apresenta deficiência mental
não especificada
Síndrome do Pânico
Transtorno de Ansiedade
Caso de suicídio ou de
tentativa de suicídio
Outros
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127. O avô ou avó paternos da pessoa com TEA apresentam qualquer outro transtorno ou síndrome
relatados abaixo? Marque todas as alternativas que se apliquem. *
Check all that apply.

Avô
paterno

Avó
paterna

Sem síndromes ou
transtornos

Não sei
responder

Alzheimer
Parkinson
Esquizofrenia
Epilepsia
Tiques, como tricotilomania
(arrancar os cabelos), piscar
várias vezes os olhos etc.
Síndrome de Down
Transtorno Bipolar
Deficiência Intelectual
Depressão
Hipertividade
Transtorno do Déficit de
Atenção (TDA)
Transtorno Obsessivo
Compulsivo (TOC)
Apresenta deficiência mental
não especificada
Síndrome do Pânico
Transtorno de Ansiedade
Caso de suicídio ou de
tentativa de suicídio
Outros

128. Os primos ou primas maternos da pessoa com TEA apresentam qualquer outro transtorno ou
síndrome relatados abaixo? Marque todas as alternativas que se apliquem. *
Check all that apply.

Primos Primas Sem síndromes ou
transtornos

Não sei
responder

Alzheimer
Parkinson
Esquizofrenia
Epilepsia
Tiques, como tricotilomania
(arrancar os cabelos), piscar
várias vezes os olhos etc.
Síndrome de Down
Transtorno Bipolar
Deficiência Intelectual
Depressão
Hipertividade
Transtorno do Déficit de
Atenção (TDA)
Transtorno Obsessivo
Compulsivo (TOC)
Apresenta deficiência mental
não especificada
Síndrome do Pânico
Transtorno de Ansiedade
Caso de suicídio ou de tentativa
de suicídio
Outros

129. Se sim, quantos primos ou primas maternos?
Responda somente com número. Por exemplo:
2. Caso não tenha nenhum, coloque o número
0. *
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130. Os primos ou primas paternos da pessoa com TEA apresentam qualquer outro transtorno ou
síndrome relatados abaixo? Marque todas as alternativas que se apliquem. *
Check all that apply.

Primos Primas Sem síndromes ou
transtornos

Não sei
responder

Alzheimer
Parkinson
Esquizofrenia
Epilepsia
Tiques, como tricotilomania
(arrancar os cabelos), piscar
várias vezes os olhos etc.
Síndrome de Down
Transtorno Bipolar
Deficiência Intelectual
Depressão
Hipertividade
Transtorno do Déficit de
Atenção (TDA)
Transtorno Obsessivo
Compulsivo (TOC)
Apresenta deficiência mental
não especificada
Síndrome do Pânico
Transtorno de Ansiedade
Caso de suicídio ou de tentativa
de suicídio
Outros

131. Se sim, quantos primos ou primas paternos?
Responda somente com número. Por exemplo:
2. Caso não tenha nenhum, coloque o número
0. *

Sessão Final
Outras informações relevantes e ciência do projeto

132. Existem outras informações importantes que você queira relatar sobre seu filho?
 

 

 

 

 

133. Você participaria de mais questionários, ou uma conversa, para ajudar em nossas pesquisas?
Mark only one oval.

 Sim

 Não

134. Tenho ciência que todos os dados e informações fornecidas serão mantidos em sigilo pela
equipe do Projeto a Fada do Dente. Tenho ciência, também, que nenhum dado que possa me
identificar ou identificar a pessoa com TEA será revelado. *
Mark only one oval.

 Ciente

135. Tenho total ciência que o Projeto a Fada do Dente não faz diagnóstico, exames individuais ou
propõe tratamento para nenhum dos participantes. Sei que seus esforços são para o coletivo e
os resultados sempre serão apresentados em forma de estudo científico e nunca enviado
individualmente. *
Mark only one oval.

 Ciente

136. Declaro ter lido, compreendido e aceito que minhas respostas sejam usadas unicamente para
fins acadêmicos e de informação. Declaro ainda que todas as respostas são verdadeiras e de
minha inteira responsabilidade. *
Mark only one oval.

 Sim, aceito.
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Abstract Autism spectrum disorders (ASD) represent a vari-
ety of disorders characterized as complex lifelong
neurodevelopment disabilities, which may affect the ability
of communication and socialization, including typical com-
portments like repetitive and stereotyped behavior. Other co-
morbidities are usually present, such as echolalia, hypotonia,
intellectual disability and difficulties in processing figured
speech. Furthermore, some ASD individuals may present cer-
tain abilities, such as eidetic memory, outstanding musical or
painting talents and special mathematical skills, among others.
Considering the variability of the clinical symptoms, one au-
tistic individual can be severely affected in communication
while others can speak perfectly, sometimes having a vocab-
ulary above average in early childhood. The same variability
can be seen in other clinical symptoms, thus the Bspectrum^

can vary from severe to mild. Induced pluripotent stem cell
technology has been used to model several neurological dis-
eases, including syndromic and non-syndromic autism. We
discuss how modeling the central nervous system cells in a
dish may help to reach a better understanding of ASD pathol-
ogy and variability, as well as personalize their treatment.

Keywords Autism spectrum disorders . ASD . iPSC . Stem
cells . Disease modeling

Introduction

Autism spectrum disorders (ASD) belong to conditions in
which neurodevelopment seems to be impaired at some point,
affecting communication and socialization skills, with charac-
teristic repetitive and stereotyped behaviors (Wing and Gould
1979; Quaak et al. 2013). ASD clinical first signs vary from
person to person, which makes the diagnosis more challeng-
ing. An early diagnosis seems to be the key to a better clinical
trajectory, because it provides the opportunity for interven-
tions early in life. Although those interventions can reduce
symptoms of autism in children, responses are quite variable
(Pierce et al. 2011).

Autism epidemiology varies with diagnostic criteria and
occurs in about 1% in the general population (Nygren et al.
2012). In the United States, the estimated prevalence is about
1 in 68 children aged 8 years. The prevalence is higher among
boys (23.6 per 1000) than among girls (5.3 per 1000)
(Christensen et al. 2016).

People with ASD generally present heterogeneous clinical
manifestations co-occurring with autism, such as echolalia,
hypotonia, seizures, sleep disorder, intellectual disability and
difficulties in processing figured speech. Considering the
variability of the clinical symptoms, one ASD individual can
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be severely affected in communication, for example, while
others can speak perfectly, sometimes having a vocabulary
above average in early childhood (Cesaroni and Garber
1991; Kover et al. 2013).

The etiology of ASD remains unknown and there are still
no biological markers but a set of genes has already been
reported as ASD-related, which probably causes different
types of autism. Epigenetic, genetic and environmental origins
are linked with ASDs and their clinical trajectory (Geschwind
2011; De Rubeis et al. 2014; Iossifov et al. 2014; Pinto et al.
2014; State 2014), making the Bspectrum^ vary from severe to
mild. It is also important to point out that ASD was defined
based on clinical criteria, so people with autistic symptoms but
with a mutation in one specific gene (monogenic mutation)
can be part of a set of autisms known as syndromes called
syndromic-autisms, such as Rett Syndrome, Fragile X
Syndrome, Timothy Syndrome, Phelan–McDermid
Syndrome and Algelman and Pradder–Willi Syndromes, ex-
cluded in 2013 from the autism umbrella in the Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, while ASD with an
uncertain genetic background can be called non-syndromic
due to the lack of clear genetic information (Grzadzinski
et al. 2013).

In order to understand the variability found in ASD, in-
duced pluripotent stem cell (iPSC) technology is currently
being used as a great tool to model neurological disorders,
such as syndromic and non-syndromic ASD (Marchetto
et al. 2010, 2016; Tian et al. 2014; Griesi-Oliveira et al.
2015; Mariani et al. 2015; Chailangkarn et al. 2016; Fink
et al. 2017; Vicidomini et al. 2017). This review describes
the latest efforts regarding ASD modeling using iPSCs as a
resource to generate novel insights underlying ASD patholo-
gy. In addition, ASD in a dish has provided a platform for
potential drug repurposing. The combination of pharmacolog-
ical and behavioral treatment could improve efforts to help
people with ASD to reach a better clinical trajectory. This
technology helps understanding neurodevelopment disorders
as well as testing drugs in a safe environment.

Syndromic types of ASD

Rett Syndrome

Rett Syndrome (RTT) is a postnatal neurodevelopmental dis-
order, which presents a progressive degenerative encephalop-
athy, hand-flapping and language impairment. RTT is linked
to mutation in the methyl CpG-binding protein 2 (MeCP2), a
gene in the chromosome X. RTT affects preferentially fe-
males, being 1 in 10,000 born alive (Amir et al. 1999;
Samaco et al. 2004; Leonard et al. 2016). Other neurologic
pathologies are also usually present in individuals with RTT,
such as seizures, hypotonia and microcephaly, as well as au-
tistic behavior (Amir et al. 1999; Chahrour and Zoghbi 2007).

The MECP2 gene is important for healthy brain activity
and mutation on this gene can cause neuronal defects associ-
ated with RTT (Gomathi and Balachandar 2017). The iPSC
technology has been used to model RTT in order to analyze
cellular phenotypes and understand the mechanisms involved
in this pathology, also being a good model for drug screening
and repurposing. The first study using iPSC to investigate
RTT revealed that neurons displayed reduced dendritic spine
density, altered electrophysiology, smaller soma size, fewer
synapses and alterations in Ca2+ influx. In addition, the addi-
tion of insulin-like growth factor 1 (IGF-1) to treat neurons
can rescue the synaptic number (Marchetto et al. 2010).
Another study showed that astrocytes generated from RTT
iPSC could induce abnormalities and affect the neurons.
Reinforcing previous studies, when treated with IGF-1 and
GPE, neurons rescued the morphological defects (Williams
et al. 2014). IGF1 is currently in clinical trials for RTT patients
(Khwaja et al. 2014).

Fragile X-Syndrome

Fragile X Syndrome (FXS) is frequently related to ASD and is
the most common form of inherited intellectual disability
(McLennan et al. 2011). FXS affects approximately 1 in every
4,000 boys and 1 in 8,000 girls worldwide (Callan and
Zarnescu 2011; Halevy et al. 2015). Social anxiety, obses-
sive–compulsive disorder, attention deficits, seizures and ste-
reotyped repetitive behaviors, among other characteristics, are
also present in some individuals affected by FXS. Epigenetic
silencing and loss of the gene FMR1, which is located in
chromosomeX, causes FXS because it produces none, or very
little, protein. Nearly all cases of FXS are due to an abnormal
extension of the CGG trinucleotide in the FMR1 gene (from
200 to over 1,000 times). FMRP (Fragile X Mental
Retardation Protein) binds to RNA and regulates translation
of approximately 1,400 mRNA targets in a negative way
(Darnell et al. 2011). This protein is highly expressed in neu-
rons and is responsible for regulating dendritic spine morphol-
ogy and synaptogenesis (Huber et al. 2002). This loss of
FMPR alters normal functions of the nervous system, causing
all the features related to FXS, including ASD.

The first study using iPSC to model FXS iPSC revealed
that the FMR1 gene carried DNA methylation and histone
modification after reprogramming, revealing that iPSC tech-
nology for FXS modeling is feasible (Urbach et al. 2010). In
addition, the first study to investigate the neuronal phenotypes
related to FMRP gene mutation showed an aberrant neuronal
differentiation, which revealed epigenetic modification and a
loss of FMPR expression. Through gene complementation, it
was possible to rescue the neuronal phenotype, confirming
that the FMR1 gene is responsible for the FXS phenotype
(Sheridan et al. 2011). Two other studies using iPSC-derived
neurons tomodel FXS showed neuronal reduced length, fewer
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pre- and post-synaptic protein levels, as well as an altered
calcium influx (Hagerman 2013; Doers et al. 2014).
Considering that iPSC-derived neuronal precursors can pre-
serve epigenetic memory, the iPSC platform can be a good
model to study epigenetics in FXS (Kaufmann et al. 2015).
Six compounds were revealed as an indicator of increased
FMR1 gene expression in a drug-screening study (Kumari
et al. 2015).

Recently, a study performed RNA-seq and examined the
transcriptional misregulation during neuronal differentiation
of FXS-iPSC. They found up-regulation of many genes
(WNT1, BMP4, POU3F4, TFAP2C and PAX3), down-
regulation of potassium channels (KCNA1, KCNC3,
KCNG2, KCNIP4, KCNJ3, KCNK9 andKCNT1) and altered
temporal regulation of SHANK1 and NNAT, indicating im-
paired neuronal differentiation and function in FXS patients
(Lu et al. 2016). Another study using iPSC technology to mod-
el FXS was recently carried out and found aberrant neurogenic
phenotypes by gene expression and DNAmethylation profiling
(Boland et al. 2017). These FXS aberrant networks are enriched
for genes associated with ASD, reinforcing the idea that there
are similarities between these neurodevelopmental diseases.

Timothy Syndrome

Timothy Syndrome (TS) is a rare neurodevelopment autoso-
mal genetic disorder caused by a mutation in the gene
CACNA1C. This gene is responsible for encoding the !-
subunit of the voltage-gated calcium channel, Cav1.2. This
calcium channel plays an important role for neuronal function,
as it regulates an activity-signaling network that is essential for
brain function (Bading 2013; Catterall et al. 2013; Ebert
2013). Mutations in CACNA1C cause an abnormal function
of the calcium channel, leading to high intracellular calcium
concentrations (Splawski et al. 2004) which have been asso-
ciated with some psychiatric and neurological disorders, such
as migraine, ataxia, epilepsy, bipolar disorder, schizophrenia
and ASD (Tottene et al. 2002; Tonelli et al. 2006; Wang et al.
2009).

Phenotype manifestations in TS patients have been de-
scr ibed and include developmenta l delay, hear t
malformations, arrhythmia, as well as ASD behaviors (Pa!ca
et al. 2011). Up to 80% of TS patients present autism, which
gives us insights into how studying rare monogenic diseases
linked to ASD may open new windows to help us to under-
stand ASD pathophysiology. Cortical neurons precursor cells
and neurons produced from iPSC revealed a significant in-
crease of [Ca2+]i (intracellular calcium) in TS neurons
(Pa!ca et al. 2011). Mutations in ion channel genes have also
been related to cardiac arrhythmias and TS but the pathophys-
iological process is still unclear. Cardiomyocytes were derived
from iPSC from TS patients and revealed an irregular and
slow contraction in TS cells when compared with healthy

controls, as well as irregular and prolonged action potential
and abnormal calcium handling (Yazawa et al. 2011).

Specific iPSCs from TS patients were generated to observe
the effects of the mutation on dendritic arbors. These results
were later compared to a rodent TS model and it was possible
to observe that both models presented dendritic retraction
(Krey et al. 2013). Another study using the iPSC technology
showed that several molecular pathways deregulated by this
specific Cav1.2 mutation are shared with non-syndromic
ASD, illustrating how the study and findings about syndromic
autismmay bring insights into the non-syndromic autism field
(Tian et al. 2014).

Phelan–McDermid Syndrome

Phelan–McDermid syndrome (PMDS) is a complex and rare
neurodevelopmental disorder caused by deletions in chromo-
some 22q13.3 (Wilson et al. 2003; Phelan and McDermid
2012; Sarasua et al. 2014) and characterized by clinical symp-
toms including hypotonia, intellectual disability, mental retar-
dation, severe language delay and autism (Phelan and
McDermid 2012). Although the prevalence of PMDS is un-
known, there have been at least 1,400 cases reported world-
wide, according to the Phelan–McDermid Syndrome
Foundation. PMDS is considered a syndromic form of ASD
resulting from deletions in the SHANK3 (SH3 and multiple
ankyrin repeat domains 3) gene, which encodes a protein in-
volved in excitatory synapses and in postsynaptic density or-
ganization (Naisbitt et al. 1999; Durand et al. 2007; Kolevzon
et al. 2014). Rare mutations in this gene have been linked to
ASD and mouse models carrying Shank3 deficiency display
ASD behaviors, such as abnormal social skills, repetitive be-
haviors, communication patterns deficiency and synaptic dys-
function (Durand et al. 2007; Wang et al. 2011).

The iPSC–PMDS-derived neurons from PMDS individ-
uals carrying large 22q13.3 deletions, which included
SHANK3, showed fewer synapses and altered electrophysiol-
ogy. This group revealed that excitatory synaptic transmission
in PMDS neurons could be corrected by restoring SHANK3
expression or by pharmacological treatment with insulin-like
growth factor 1 (IGF1) (Shcheglovitov et al. 2013). IGF1 is
currently in clinical trials for PMDS. Recently, iPSC-derived
neurons from PMDS patients were maintained for 80 days in
culture and revealed a reduced number of postsynaptic protein
Homer 1b/c when compared with control iPSC-derived neu-
rons (Vicidomini et al. 2017).

Angelman Syndrome and Prader–Willi Syndrome

Angelman syndrome (AS) and Prader–Willi syndrome (PWS)
are neurodevelopmental disorders of genomic imprinting both
caused by deletions in chromosome 15q11–q13 (Knoll et al.
1989; Chamberlain et al. 2010). Reduced expression of the
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ubiquitin–protein ligase E3A gene (UBE3A) of the maternal
chromosome is responsible for AS development (Rougeulle
and Glatt 1997; Meng et al. 2015). PWS is caused by the
deletion on the same chromosome but occurs on the paternal
allele (Cassidy et al. 2000). AS is a disorder characterized by
intellectual disability, absent speech, motor dysfunction and
seizures (Lossie et al. 2001; Williams et al. 2006). PWS is
characterized by small stature, hands and feet, hyperphagia
and behavioral problems likened to obsessive–compulsive
disorder (Cassidy et al. 2000).

AS and PWS modeled by iPSC technology revealed no
phenotypic differences between AS and control neurons;
however, they found that UBE3A imprinting occurred during
neuronal differentiation in AS cells (Chamberlain et al. 2010).

A PWS patient with an atypical microdeletion on paternal
chromosome 15q11–q13 was modeled using iPSC and these
non-neuronal cells revealed expression of UBE3A antisense
transcript (UBE3A-ATS) and the imprinted expression of
UBE3A, whose expression is restricted to neurons. These data
suggest that UBE3A imprinting in neurons only requires
UBE3A-ATS expression and no other neuron-specific factors
(Martins-Taylor et al. 2014).

In the same year, iPSC-derived neurons from patients with
duplications of the chromosome 15q11-q13.1 (Dup15q syn-
dromes) were generated and a gene expression analysis was
performed to compare with neurons from AS patients. The
results revealed that common neuronal pathways may be
disrupted in both Angelman and Dup15q syndromes
(Germain et al. 2014).

Another study using iPSC from AS individuals revealed
that, during neuronal differentiation, a strong induction of
SNHG14 expression is observed followed by silencing of
the paternal UBE3A gene, indicating that this is a late event
during neuronal differentiation (Stanurova et al. 2016).

Recently, the mechanisms underlying AS pathophysiology
were explored using iPSC-derived neurons from AS and con-
trol individuals. AS-derived neurons showed impaired matu-
ration, decreased synaptic activity and reduced synaptic plas-
ticity (Fink et al. 2017).

Non-syndromic autism

ASDs are cha rac t e r i zed as a d ive r se g roup of
neurodevelopmental disorders. Unfortunately, there is still
no cure for ASDs and they can bring challenges for people
affected for their whole life. These challenges change from
individual to individual and the heterogeneous clinical presen-
tations of each individual bring a great challenge for sample
characterization and restrict research studies. Nowadays,
ASDs occur more often than childhood cancer, diabetes and
pediatric AIDS combined (Grzadzinski et al. 2013). Besides
having no cure, it is still difficult to fully understand ASD

neurologic manifestations due to their heterogeneity and lack
of biomarkers.

Although genetics have been revealing genes related to
ASDs, it is important to point out that not all genes have been
mapped and fully understood. De novo genes play a signifi-
cant role in the process of investigating ASDs; however, there
are still no answers to all the questions around this disorder.

One non-syndromic ASD individual carrying a mutation in
the TRPC6 gene was modeled using iPSC. This gene is re-
sponsible for encoding the protein channel transient receptor
potential canonical 6 (TRPC6), an important protein that con-
trols neuronal function, mainly the synapses in the brain.
Derived neurons from TRPC6 mutant iPSC presented mor-
phological and functional alterations, including reduced total
length and dendritic arborization (Griesi-Oliveira et al. 2015).
These data showed common phenotypes with syndromic au-
tism (Chamberlain et al. 2010; Marchetto et al. 2010; Urbach
et al. 2010; Pa!ca et al. 2011; Shcheglovitov et al. 2013). In
addition, TRPC6 mutated neurons could rescue some neuro-
nal abnormalities using hyperforin and IGF-1 in vitro. As
already mentioned, IGF-1 also rescued neuronal defects in
RTT-iPSC neurons (Marchetto et al. 2010).

Another work investigated neuronal phenotypes using
brain organoids from non-syndomic ASD individuals present-
ing macrocephaly and mutation in the FOXG1 gene (Mariani
et al. 2015). Quantification of inhibitory vesicular GABA
transporter (VGAT) by puncta analyses revealed a significant
increase when compared to excitatory vesicular glutamate
transporter 1 (VGLUT1), suggesting an imbalance between
inhibitory and excitatory synapses in ASD neurons.
GABAergic progenitor cells and neurotransmitter GABA
were also increased in organoid structures. Transcriptome
analyses of organoids revealed that FOXG1 could be respon-
sible for over-production of the GABAergic neuronal lineage.
Interference in FOXG1 expression restored normal density of
GABAergic neurons. The authors suggested that FOXG1
could be related to modulation of brain size (Mariani et al.
2015).

Types of non-syndromic ASDs usually co-occur with other
comorbidities. Macrencephaly is one relevant pathophysiolo-
gy that co-occurs with ASD. It has demonstrated an altered
growth trajectory with early overgrowth and later normaliza-
tion in a subset of affected individuals. Recently, Marchetto
and colleagues conducted a study generating iPSC from fibro-
blasts of ASD patients, which showed larger brain size com-
pared to normal average and control. They noticed that the
copy number variation did not show the presence of any rare
structural variant known to be associated with ASD. However,
a total of 275 unique stop gain/loss mutations were detected:
222 were listed in dbSNP, while 53 rare mutations were not
(Marchetto et al. 2016). NPCs derived from iPSC showed an
increase in cell proliferation and iPSC-derived neurons
displayed abnormal neurogenesis and reduced synaptogenesis.
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Defects in neuronal networks could be rescued by IGF1, a drug
that is currently in clinical trials for ASD (Marchetto et al.
2016).

Researching syndromic ASDs has provided us with
information that may contribute to the understanding of non-
syndromic ASDs. In addition, information derived from
animal models in recent studies displayed similar synaptic
phenotypes in non-syndromic and syndromic mouse models
for autism, which has given us valuable information about
ASD (Baudouin 2013).

Limitations and future perspectives for ASD-iPSC-disease
modeling

Treating and diagnosing syndromic and non-syndromic ASDs
are still a challenge to many physicians around the world.
iPSC disease modeling has been used extensively worldwide
by scientists in order to improve knowledge and open new
possibilities for more specific treatments. However, as with
any technology, this model has limitations. For example, the
physiological conditions in cell culture mimics one’s neurons
but it is not the real brain, which can affect the full compre-
hension of any disease. Thus, to confirm what it is seen
in vitro, a genuine model must be used to validate the data
(Acab and Muotri 2015). Another point is the problem of
using proper controls, mainly for non-syndromic ASD or
any other disease with a non-specific genetic background.
The ideal control would be to use cell lines from the patient,
which contain the same genome but with no mutation.
Nowadays, this approach is possible, once CRISPR technol-
ogy for genome editing is available.

The iPSC technology, associated with genomic infor-
mation, could offer new ways to stratify types of au-
tisms and personalize treatment. In addition, the possi-
bility of selecting individuals for specific clinical trials,
such as RTT, Fragile X, etc., as well as the non-
syndromic ASD population, might speed up the devel-
opment of novel treatments, since drug testing could be
performed in vitro in a previously defined cohort. The
iPSC platform can also be used to test environmental
contributions to autism. As an example, brain organoids
derived from iPSCs infected with the Zika virus re-
vealed potential developmental problems during
corticogenesis, which might mimic the viral impact in
babies born during the Zika epidemic in Brazil (Cugola
et al. 2016). Finally, from the perspective of basic sci-
ence, the iPSC model can be used to dissect the molec-
ular and cellular mechanisms implicated in the autistic
core symptoms. A recent work on iPSCs derived from
Williams Syndrome individuals, characterized by a
hyper-social behavior, provided important cues on the
genes implicated in the social brain (Chailangkarn
et al. 2016).
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A B S T R A C T

Autism Spectrum Disorders (ASDs) are a group of neurodevelopmental disorders that in!uence social skills,
involving communication, interaction, and behavior, usually with repetitive and restrictive manners. Due to the
variety of genes involved in ASDs and several possible environmental factors in!uence, there is still no answer to
what really causes syndromic and non-syndromic types of ASDs, usually a"ecting each individual in a unique
way. However, we know that the mechanism underlying ASDs involves brain functioning. The human brain is a
complex structure composed of close to 100 billion cells, which is a big challenge to study counting just with post
mortem tissue investigation or genetic approaches. Therefore, human induced pluripotent stem cells (iPSC)
technology has been used as a tool to produce viable cells for understanding a working brain. Taking advantage
of patient-derived stem cells, researchers are now able to generate neurons, glial cells and brain organoids in
vitro to model ASDs. In this review we report data from di"erent studies showing how iPSCs have been a critical
tool to study the di"erent phenotypes of ASDs.

1. Introduction

Autism Spectrum Disorders (ASDs) are neurodevelopmental lifelong
disorders, usually identi#ed in early childhood (Ben-Itzchak et al.,
2013; Wasilewska and Klukowski, 2015; Quaak et al., 2013). ASDs af-
fected individuals display de#cits in social communication and inter-
actions, also exhibiting restrictive and repetitive behaviors (Baio et al.,
2018; Ben-Itzchak et al., 2013; Brito et al., 2018; De La Torre-Ubieta
et al., 2016). Sensory de#cits and reliance to do routine activities can be
likewise related. Di"erences in clinical phenotypes are frequently ob-
served, being associated with strong genetic basis and comorbidities
(Clarke et al., 2016; Hoang et al., 2017). The most frequently observed
comorbidities displayed in ASDs individuals includes: ADHD (Attention
De#cit Hyperactivity Disorder), OCD (Obsessive Compulsive Disorder),
Schizophrenia, Epilepsy, Motor and Intellectual Disability (ID),
Sleeping and Gastrointestinal Disorders (Bauman, 2010; De La Torre-
Ubieta et al., 2016; Muskens et al., 2017).

Since the 1940's many theories around ASD's etiology were specu-
lated, but nowadays, they are associated with the interplay between
genetics and environmental factors (De Rubeis et al., 2014; De La Torre-
Ubieta et al., 2016; Vorstman et al., 2017; Hoang et al., 2017; Ng et al.,
2017). Strong evidences regarding the genetic impact around ASDs

suggest that more than one thousand genes can be implicated in the
etiology of this disorder (SFARI gene, 2018). Other cases of autism or
any other neurological disorder in the same family may be considered
as genetic risk factors for ASDs, being the heritability estimated around
83% (Sandin et al., 2014; Geschwind and State, 2015; Iossifov et al.,
2014; Karimi et al., 2017; Sealey et al., 2016). In addition, exposition to
some environmental factors during pregnancy, such as the use of
medication, active or passive smoking, pollution, consumption of drugs
and alcohol, mother infections and parental age have been considered
as risk factors for ASDs (Karimi et al., 2017; Modabbernia et al., 2017;
Sealey et al., 2016).

ASDs prevalence studies suggest that 1–2% of the world population
has some degree of autism, with an incidence increasing around the
years probably related to a better understanding towards ASDs and
diagnostic abilities (Cawthorpe, 2016; Fombonne et al., 2009). In the
United States the last report with the ratio of people diagnosed with
ASDs in North America was 1:59 (Baio et al., 2018).

Aiming to unveil the unknown etiology of ASDs and a better un-
derstanding of the interaction between genetics and environmental
factors, several groups of scientists have been currently employing iPSC
(induced Pluripotent Stem Cells) technology in order to grasp the me-
chanisms underlying autism and its complexity, as well as other
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neurological disorders (Fink et al., 2017; Griesi-Oliveira et al., 2015;
Marchetto et al., 2017; Marchetto et al., 2010; Mariani et al., 2015;
Russo et al., 2018; Tian et al., 2014; Vicidomini et al., 2017). Here, we
will describe how iPSC technology can help to understand ASDs pa-
thophysiology, uncovering the mechanisms of CNS cells while keeping
the genetic background of individuals with ASDs in a dish. This tech-
nology not only may help us to understand neurodevelopmental dis-
orders, but also enables to test drugs in a safe environment with human
relevance and background (Brito et al., 2018).

1.1. Non-syndromic and syndromic forms of ASDs

Non-syndromic forms of autism are considered as having a multi-
factorial inheritance, in which genetic and environmental factors may
play a role leading to di!erent degrees or types of autism (Hoang et al.,
2017). Although some progress has been made to understand ASDs
genetic etiology, only 1% or fewer ASDs individuals have a known
genetic culprit (Fernandez and Scherer, 2017). While syndromic ASDs
have an established genetic cause and somatic abnormalities, it can also
manifest typical ASDs behavior and phenotype (Fernandez and Scherer,
2017) (Table 1). Below, we will brie"y present some syndromes already
recognized and established as being part of syndromic ASDs.

1.1.1. Rett syndrome
Rett Syndrome (RTT) is a neurodevelopmental disorder with a

higher prevalence in females, being sometimes lethal in males and it
was the #rst form of syndromic autism with a very de#ned genetic
cause associated (Amir et al., 1999). The majority of RTT patients
(95%) have a mutation in the X-linked transcriptional regulator Me-
thylCpG-binding Protein 2 (MECP2). In the remaining 5% of cases, in-
dividuals a!ected by RTT or RTT-like features may present mutations in
other genes, such as the Cyclin-dependent kinase-like 5 gene (CDKL5)
(Neul, 2012) and Forkhead box protein G1 gene (FOXG1) (Ariani et al.,
2008).

1.1.2. CDKL5
CDKL5 is a very rare neurodevelopmental disorder, caused by mu-

tations in CDKL5 gene (Ricciardi et al., 2012; Trazzi et al., 2018) and it
was initially included in an atypical form of RTT. CDKL5 a!ected pa-
tients display clinical features related to RTT, including motor impair-
ment, intellectual disability, visual de#cits, early-onset epilepsy and
autism. However, due to the very early seizures variants not found in
MECP2 mutated patients, CDKL5 condition is considered a distinct
clinical entity rather than a variant of RTT (Archer et al., 2006).

1.1.3. Phelan-McDermid syndrome
Phelan-McDermid Syndrome (PMS) displays a deletion in the

SHANK3 gene (22q13). PMS is a neurodevelopmental disorder and af-
fected individuals manifest autistic features (around 80%), intellectual
disability, delayed or absent speech and hypotonia. Correlations be-
tween genotype-phenotype analysis have shown that the larger the
deletion is in the SHANK3 gene, the more apparent are the dysmorphic
features and the impairments related to autism (Soorya et al., 2013).

1.1.4. Fragile X syndrome
Fragile X Syndrome (FXS) is correlated to an unstable expansion of

the CGG trinucleotide repeat within Fragile X Mental Retardation
(FMR1) gene, located in the X chromosome. Approximately one-third of
people with FXS also have ASDs (Hernandez et al., 2009; U.S. National
Library of Medicine, 2018a).

1.1.5. Tuberous sclerosis complex
Tuberous Sclerosis Complex (TSC) is considered a rare neurodeve-

lopmental disorder resulting from mutations in the TSC1 and TSC2
genes (Nadadhur et al., 2019). TSC patients can present irregularity in
lungs, kidneys, skin, eyes, heart, and brain. TSC a!ected individuals

also may exhibit behavioral, psychiatric, psychosocial and intellectual
disabilities (Vignoli et al., 2015). ASDs are the most common psychia-
tric problem in TSC, a!ecting over 61% of individuals, whereas the
mechanism remains unknown (Gipson, 2013; Vignoli et al., 2015).

1.1.6. Timothy syndrome
Timothy Syndrome (TS) is a multisystem rare disorder in which

individuals present autism features, di!erent cardiac problems, syn-
dactyly, dysmorphic facial features, immune de#ciency and neurolo-
gical dysfunction (Bett et al., 2012). A common de novo genetic mu-
tation in Cav1.2 gene is responsible for the TS phenotypic abnormalities
in di!erent and multiple organ systems (Splawski et al., 2004). TS
shares some of the features of ASDs, like de#cit in communication and
socialization skills and in developing language and speech. Intellectual
disability and seizures, other common features present in people with
ASDs, are also present in individuals with TS (U.S. National Library of
Medicine, 2018b).

1.1.7. Angelman syndrome
Angelman Syndrome (AS) is a neurodevelopmental disorder caused

by the loss of function of UBE3A, a gene located at 15q11-q13 region
from maternal chromosome (Peters et al., 2004). AS a!ected in-
dividuals present profound mental retardation, ataxia, continual out-
bursts of laughter, severe language and speech delay, abnormal elec-
troencephalogram and seizures. Besides the core symptoms described
above, they also present hyperactivity, stereotypic behavior and im-
pulsivity, phenotypes related to ASDs (Lossie et al., 2001; Peters et al.,
2004; Trillingsgaard and Østergaard, 2004). Mutations in the same
chromosome region 15q11-q13, but from the paternal homologue,
cause Prader-Willi Syndrome (PWS), a complex neurodevelopmental
disorder presenting a great variability of symptoms, such as mild to
moderate intellectual disability, hypotonia, irritability, social dysfunc-
tion, compulsivity, hyperphagia, rigidity, growth hormone de#ciencies,
feeding problems, hypogonadism and, in some cases, psychosis (Dykens
et al., 2007; Elena et al., 2012). A limited percentage of individuals
with ASDs may present mutation in chromosome 15q11.2-q3 and there
are not enough data on the rates and characteristics of ASDs in PWS.

2. iPSC to model ASDs

Pluripotent stem cells (PSC), including embryonic stem cells (ESC)
and induced-PSC (iPSC), are undi!erentiated cells with self-renewal
capability and the potential to di!erentiate into most cell types of the
body, providing the possibility to model human cells and tissues in vitro
(Centeno et al., 2018; Romito and Cobellis, 2016). The use of iPSC
o!ers opportunities for analyzing brain development and the con-
sequences of its dysfunctions in neurodevelopmental disorders, without
the ethical issues of embryonic lines or limited durability of primary
cultures. It provides limitless in vitro CNS models for disease modeling,
still keeping the genetic background of patients, which is very useful,
both to study monogenic diseases as well as more complex polygenic
diseases (Liu et al., 2018). Additionally, the enthusiasm of using iPSC
for patient-speci#c autologous therapy or drug screening gives rise to a
novel design of medicine practice, the personalized medicine.

Currently, iPSC have been largely used to model diseases that a!ect
the CNS, especially because the di$culty to access the brain. Most iPSC
disease modeling studies use the conventional 2D monolayer culture
platform recreating well de#ned neural cell types disease-relevant
(Fig. 1) (Russo et al., 2015). Di!erent phenotypes in neural precursor
cells, neurons and glial cells derived from iPSC were already reported
for syndromic and non-syndromic autistic individuals (Griesi-Oliveira
et al., 2015; Marchetto et al., 2017; Marchetto et al., 2010; Russo et al.,
2018; Shcheglovitov et al., 2013). In addition, more complex 3D models
were also developed (Lancaster et al., 2013; Lancaster and Knoblich,
2014) and could bring new insights to ASDs understanding (Fig. 1).

Here, we describe the #ndings obtained using conventional 2D
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�



141 
 

 
 

 

 

 

 

models in a dish.

2.1. Neural progenitor cells

Neural Progenitor Cells (NPC) are multipotent and self-renewing
neural stem cells (Van Praag et al., 2002). Dysfunction of NPC has been
associated with many neurological disorders, such as non-syndromic
autism (Griesi-Oliveira et al., 2015; Marchetto et al., 2017) and syn-
dromic autism, including RTT (Marchetto et al., 2010) and TS (Pasca
et al., 2011).

NPC from non-syndromic autistic individuals mutants for TRPC6
gene did not show changes in proliferation (Griesi-Oliveira et al., 2015).
In contrast, NPC from non-syndromic autistic individuals presenting
macrocephaly revealed an increase in cell proliferation and an upre-
gulation of GABAergic genes (Marchetto et al., 2017). An abnormal
interplay between Reelin–DAB1 and mTORC1 networks was also re-
ported in iPSC-derived NPC from non-syndromic ASDs individuals
(Sánchez-Sánchez et al., 2018).

In regard of RTT syndrome, NPCs derived from RTT-iPSC were able
to underwent X-inactivation when di!erentiating into functional neu-
rons (Marchetto et al., 2010). Another report demonstrated that NPC
derived from RTT-iPSC increased long interspersed nuclear element-1
retrotransposon (LINE-1), showing that MECP2 regulates these events
(Muotri et al., 2010). Regarding NPC derived from iPSC models with
MECP2 duplication, an altered expression of neural progenitor genes
was reported (Nageshappa et al., 2016).

For TS, NPC and also cortical neurons showed phenotypes linked to
the mutated channel malfunction, defects in calcium signaling, and
gene expression-dependent activity (Pasca et al., 2011).

2.2. Neurons

Neurons process and transmit information through electrical and
chemical signal via synapses. Abnormal formation of neuronal net-
works and synaptogenesis were previously associated with ASDs in
postmortem brain tissues studies (Sajdel-Sulkowska et al., 2011).
Human postmortem analysis have revealed neuronal cellular pheno-
types such as altered neuronal morphology, reduced soma size, fewer
dendritic spines, and reduced dendritic arborization (Armstrong et al.,

1998; Belichenko et al., 1997), in which similar "ndings were also re-
ported using iPSC to model non-syndromic ASDs individuals. In one
non-syndromic autistic individual carrying a mutation in the TRPC6
gene, iPSC-derived neurons revealed changes in neuronal morphology,
including reduced total length and dendritic arborization, as well as in
functionality such as fewer synapses and impaired calcium dynamics. In
addition, hyperforin and insulin-like growth factor 1 (IGF-1) were able
to rescue the neuronal abnormalities in vitro (Griesi-Oliveira et al.,
2015).

Regarding neuronal functionality, the concept of excitatory and
inhibitory balance is considered a key point during neurodevelopment.
In ASDs, the imbalance between excitatory and inhibitory synapses
were reported before, especially for some gene mutations related to
synaptic function, leading to a disrupted social behavior and cognitive
de"cits (Rubenstein and Merzenich, 2003; Rubenstein, 2010; Hensch,
2005). Some previous work also reported that the modular arrangement
of neocortex minicolumns in the brain of ASDs is narrower, with a
defect in GABAergic "bers, leading to an increase in seizure episodes
(Casanova et al., 2003). On the other hand, iPSC-derived neurons from
FOXG1 mutated patients showed an overproduction of GABAergic
neurons (Mariani et al., 2015). Other study using iPSC-derived neurons
from a cohort of ASDs-macrocephalic individuals revealed signi"cant
reduction in both inhibitory and excitatory neurotransmitters and a
reduced density of excitatory synapses, with functionality rescued by
IGF-1 treatment (Marchetto et al., 2017). Recently, our group modeled
a cohort of non-syndromic ASDs individuals, matching clinical criteria,
including stereotyping, language impairment, nonaggressive behavior,
sleep disturbance, with no history of epileptic seizures, not macro-
cephalic at birth and without genetic variants in common. Neurons
derived from these cohort presented a signi"cant decrease in excitatory
neurotransmitters, synaptic events and spontaneous spike rate, thus
revealing reduced activity of neurons (Russo et al., 2018).

Human iPSC technology has also been used to study syndromic form
of ASDs. iPSC-derived neurons from RTT patients exhibited increased
frequency of de novo LINE 1 retrotransposon, as also reported for NPC
(Muotri et al., 2010). In addition, neurons displayed reduced dendritic
spine density, smaller soma size, fewer synapses, alterations in Ca2+
in#ux, and altered electrophysiology. Also, in this study the treatment
using IGF-1 was able to rescue the synaptic number (Marchetto et al.,

Fig. 1. Diagram of disease modeling and drug development with iPSC. Speci"c iPSC can be derived from individuals with ASDs. Human iPSC could be further
di!erentiated into the a!ected neuronal and glial subtypes for disease modeling in vitro. The identi"ed phenotypes could be used as readouts for drug discovery.
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2010). IGF1 is currently in clinical trials for RTT patients. In contrast, a
duplication on MeCP2 gene produced an increase in the synaptogenesis
and dendritic complexity in cortical neurons, with an alteration in
neuronal network synchronization (Nageshappa et al., 2016). For the
CDKL5, an atypical form of RTT, two groups taking advantage of iPSC
technology, produced post mitotic neurons from patients with the re-
ferred gene mutation. However, the results didn't !nd consent, varying
from none phenotypical di"erences and reduction on the number of
excitatory synapses and decrease in density of dendritic spines
(Amenduni et al., 2011; Ricciardi et al., 2012). More recently, CDKL5
KO neurons revealed altered microtubule dynamics (Baltussen et al.,
2018).

Defects in the development, maintenance, and plasticity of neuronal
network connectivity are implicated in FXS. iPSC-derived neurons from
FXS showed epigenetic di"erences on FMR1 gene expression, resulting
in abnormal neuronal di"erentiation (Sheridan et al., 2011). In addi-
tion, a reduced postsynaptic and synaptic puncta density, less neurite
length, and elevated calcium in#ux were reported in iPSC-derived
neurons (Doers et al., 2014; Liu et al., 2012).

Human iPSC-derived neurons from PMDS revealed signi!cant de!-
cits in excitatory synaptic transmission. These de!cits were recovered
by the expression of SHANK3 and by the pharmacological treatment
with IGF-1. According to the results presented, there is a strong link
between the SHANK3 gene and the synaptic abnormalities, which can
be treated both pharmacologically and genetically (Shcheglovitov et al.,
2013). In addition, SHANK3 protein levels and its recruitment to the
glutamatergic synapses was tested using iPSC-derived platform (SA001
hESC line). Aripripazole, BWB 70C, Fendiline HCI, Fluoxetine, Lithium
and Valproic Acid were tested, the last three being able to increase
SHANK3 levels in neurons (Darville et al., 2016). More recently, a
model using iPSC-derived pyramidal neurons showed alterations in
synaptogenesis and spine densities (Gouder et al., 2018).

TSC iPSC-derived neurons showed increased soma size, decreased
neurite length and abnormal connections (Li et al., 2017). Delayed
neuronal di"erentiation related to phosphatidylinositol 3-kinase/AKT
was also reported in iPSC-derived neurons (Zucco et al., 2018). More
recently, cortical neurons and oligodendrocyte (OLs) cultures were
generated to investigate neuron-glia interactions (Nadadhur et al.,
2019). The authors showed an increased network activity and dendritic
branching in mono cultures of neurons. However, in co-cultures with
OLs, neuronal alterations became more apparent, presenting cellular
hypertrophy and increased axonal density. Pharmacological treatment
using mTOR regulator rapamycin suppressed these defects (Nadadhur
et al., 2019).

In TS, neurons derived from iPSC demonstrated de!cits in calcium
signaling, with mutant channels exhibiting dendritic retraction activity-
dependence, de!cits in neuronal di"erentiation and abnormal expres-
sion of tyrosine hydroxylase (TH). The abnormal expression of TH was
reversed by roscovitine treatment (Pasca et al., 2011). Another study
observed an increase in intracellular calcium in human iPSC-derived
neurons and in rodents after membrane depolarization suggesting that
neurons present de!ciency in calcium signaling. It has also been seen
that some changes in the membrane potential have occurred, in which
they regulate the signaling by controlling the arborization and de-
creasing the complexity of the cellular structure (Krey et al., 2013).

The !rst study modeling AS and PWS from iPSC derived patients did
not reveal any phenotypic di"erences between AS and control neurons,
but that UBE3A imprinting occurred during neuronal di"erentiation in
AS cells (Chamberlain et al., 2010). Induction of SNHG14 expression
was observed behind silencing of the paternal UBE3A gene, suggesting
that this is a late event during neuronal di"erentiation (Stanurova et al.,
2016). In addition, another study that generated iPSC from AS patients
with large deletion of 15q11-q13 chromosome, and di"erentiated into
functional neurons showed a decrease of synaptic activity and reduc-
tion of synaptic plasticity (Fink et al., 2017).

2.3. Glial cells

Glial cells are the most abundant cell type in the CNS and play es-
sential roles in maintaining brain homeostasis providing support and
protection for neurons (Barres and Ra", 1993; Kettenmann and
Verkhratsky, 2008; Zhang, 2001; Zheng et al., 2018). More speci!cally,
astrocytes support neuronal networks, axonal guidance, give nourish-
ment of neurons, respond to in#ammation and form along with other
cells the blood brain barrier. In addition, astrocytes contribute to neu-
ronal morphology and synaptogenesis (Eroglu and Barres, 2010;
Johnson et al., 2007; Pekny et al., 2014; Ullian et al., 2004; Zhang and
Barres, 2010). Current applications of iPSC technologies in patient-
speci!c models tend to focus on neuronal phenotypes. However non-
neuronal cell types of CNS have been shown to play a very important
role in several pathologies, including ASDs. Glial alterations have also
been described in postmortem ASDs samples (Edmonson et al., 2014).
Generation of glia cells from patient-derived iPSC could help under-
standing the mechanisms involved in ASDs.

Astrocytes-derived from iPSC revealed their role in RTT patient's
cell model. Mutant astrocytes could induce abnormalities and a"ect the
neurons, but using IGF-1 and GPE (a peptide containing the !rst 3
amino acids of IGF-1) morphologic defects were rescued (Williams
et al., 2014).

Our group was the !rst to describe an iPSC model of non-syndromic
autism focusing on the interplay between neurons and astrocytes. Based
on co-culture experiments, we observed that ASDs-derived astrocytes
interfered with proper neuronal development. In contrast, we observed
an improvement in ASDs neuronal morphology and synaptogenesis
combining these neurons with control astrocytes. Furthermore, after
identifying an increased level of interleukin-6 (IL-6) secretion from
astrocytes in individuals with ASDs as a possible culprit for neural de-
fects, we were able to increase synaptogenesis by blocking IL-6 levels
(Russo et al., 2018). IL-6, one of the most important neuroimmune
factors, is normally expressed at relatively low levels and increases
under pathological conditions (Gadient and Otten, 1997; Jüttler et al.,
2002; Spooren et al., 2011). Previous studies already reported an in-
creasing of IL-6 in plasma (Ashwood et al., 2008; Emanuele et al., 2010;
Malik et al., 2011), peripheral blood cells (Enstrom et al., 2011),
postmortem brain (Li et al., 2009; Vargas et al., 2005; Wei et al., 2011)
and cerebrospinal #uid in autism (Vargas et al., 2005). Our work de-
monstrated that glial dysfunctions could contribute to non-syndromic
autism pathophysiology generating novel insights and providing a
platform for drug discovery and future potential therapies (Russo et al.,
2018).

Other type of glial cells in CNS is the microglia, the resident mac-
rophages in the brain and spinal cord. In recent years microglia have
aroused more attention as signi!cant modulators of neurogenesis, de-
velopment, and pathogenesis of the CNS (Zheng et al., 2018). Abnormal
microglial function was demonstrated in postmortem tissue from au-
tistic individuals as well as in mouse models of ASDs (Edmonson et al.,
2014). For example, ASDs postmortem brain tissue exhibits an in-
creased microglial density in gray matter, activated microglial mor-
phology and altered cytokine pro!les (Morgan et al., 2010; Suzuki
et al., 2013; Vargas et al., 2005), as well as an increased number of
markers in the surface of the microglial cells was reported in the pre-
frontal cortex of postmortem brain tissue from children with ASDs
(Edmonson et al., 2014). Additionally, for RTT, altered microglial
function was also described (Derecki et al., 2012; Derecki et al., 2013;
Tsai, 2012). Microglia from MECP2 null mice, a model of RTT, pro-
duced a conditioned media that damaged synaptic connectivity via a
glutamate-excitotoxicity mechanism (Derecki et al., 2012). Interest-
ingly, investigating cells with same pathway of di"erentiation of mi-
croglia, macrophage and monocyte from autistic patients presented
higher plasma levels of factors involved in immune system regulation
(Goines et al., 2011; Schlegelmilch et al., 2011; Sweeten et al., 2003).

There are some described protocols to produce microglia cells from
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iPSC (Douvaras et al., 2017; Pandya et al., 2017; Yanagimachi et al.,
2013). However, there are still no speci!c studies in this !eld for ASDs.
The use of iPSC technology could help understanding the mechanisms
involved in this type of CNS cell and help in the autism !eld.

Oligodendrocytes are the glial cells that produce myelin sheaths
around nerve !bers in the CNS and have become the optimal cell source
for modeling and treating demyelinating diseases (Zheng et al., 2018).
Studies have suggested the possible role of oligodendrocytes in the
pathogenesis of autism. Reduced concentrations of N-acetyl aspartate
(NAA), an amino acid considered very important to support myelina-
tion, were found in brain regions in autistic patients, speci!cally in the
left frontal cortex (Corrigan et al., 2013; Kleinhans et al., 2007). Oli-
godendrocyte progenitor cells (OPCs) isolated from the cortex of TS
mice showed a more complex morphology and higher levels of myelin
protein expression (Cheli et al., 2018). There are few developed pro-
tocols to produce oligodendrocytes from iPSC for disease modeling
(Wang et al., 2013). The development of this technology may be the
guidance we need to fully understand the mechanisms involved in this
cellular type and also in autism pathology.

2.4. 3D model of brain organoids

Organoids could be de!ned as 3D multicellular aggregates derived
from stem cells that di"erentiate and self-organize, mimicking the
whole developing organs, keeping structural features and preserving
diverse cell types interactions (Dutta et al., 2017). The progress on
iPSC-derived brain organoids provided more accurate models for as-
sessing the pathogenesis of ASDs (Lancaster et al., 2013; Lancaster and
Knoblich, 2014; Sasai, 2013; Yin et al., 2016). It is also available in-
crements of brain organoids protocols, leading to a production of spe-
ci!c regions of the brain, like hippocampus and cerebellum, as well as
cortical folding (Quadrato et al., 2016).

In addition, the use of this technology will possibly allow us to re-
create early stages of corticogenesis, studying prenatal brain organi-
zation and function (Birey et al., 2017).

Neuronal phenotypes using brain organoids from non-syndromic
ASDs individuals, presenting a mutation in the FOXG1 gene, were in-
vestigated and an upregulation of genes involved in neuronal di"er-
entiation and synaptic formation was reported. In this work, GABAergic
progenitor cells and neurotransmitter GABA were increased in organoid
structures suggesting an imbalance in ASDs. In addition, transcriptome
analyses of organoids revealed that FOXG1 could be responsible for
over-production of the GABAergic neuronal lineage, which could be
restored by interfering in FOXG1 expression, revealing that FOXG1
could be related to modulation of brain size (Mariani et al., 2015).

Another study also investigated a role of a single mutation for ASDs
using cerebral organoids. Transcriptomic analysis of cerebral organoids
carrying a mutation in the CHD8 gene showed that DLX6-AS1 and
DLX1, genes involved in interneuron di"erentiation, are among the top
di"erentially expressed genes in CHD8 knockout organoids (Wang
et al., 2017). Additionally, cellular phenotypes of TS were studied using
three-dimensional spheroids and an abnormal migration of inter-
neurons was observed for the !rst time (Birey et al., 2017). Similar
studies have been performed in schizophrenia (Ye et al., 2017).

Recently, methods of iPSC derived brain organoids within a phy-
siological tissue environment were developed by using e#cient in vivo
engraftment mouse models, which can help in drug screening
(Basuodan et al., 2018; Mansour et al., 2018). The platform of the brain
organoids is the only platform that recreates the 3D architecture of the
human brain and recapitulates the process of human neurodevelop-
ment. The main disadvantages of this method include: the variability
between protocols that can lead to di"erent cell types generated or
variable 3D structure shapes and size, the di#culties to apply to it for
high-throughput screening, the time in culture can be sometimes longer
than 2D and, speci!cally in the ASDs studies, there is no synaptic assay
such as puncta staining or neurite outgrowth phenotype described in

the literature due to technique limitations.

3. Current and future scenarios

Induced Pluripotent Stem cells represent an unprecedented tool to
investigate disorders that a"ect the CNS. Thus, taking advantage of
iPSC disease modeling sounds like a complementary strategy to better
uncover the mechanisms of ASDs, using alive cells and maintaining
genetic background of autistic individuals, which is particularly inter-
esting considering that ASDs is polygenic. In the case RTT for example,
iPSC technology unveiled cellular and molecular phenotypes regarding
MECP2 gene mutation and also provided evidences that addition of IGF-
1 could rescue synaptic events on neurons (Marchetto et al., 2010).
Furthermore, co-culture models, as illustrated by ASDs-derived neurons
cultured on top of astrocytes, provided valuable insights regarding as-
trocyte's role on ASDs and neuroin$ammation (Russo et al., 2018).

Another valuable tool that could be combined with iPSC technology
is the production of isogenic cell lines. For syndromic ASDs or single
cell mutation, isogenic cell lines could be a valuable tool to verify the
role of one gene, connecting it with a clinical phenotype. This could be
provided either using genome editing technology, such as clustered
regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR) or selecting
clones based on X inactivation, for mutated genes located on chromo-
some X, like RTT for example (Freitas et al., 2019).

However, as any experimental method, iPSC disease modeling for
ASDs also presents some limitations that should be run through, like the
diversity between iPSC clones, the appropriate experimental methods
and validations in order to generate robust phenotypes, which in turns
could be directed linked with the genetic background of ASDs in-
dividual. Besides, it is important to consider that correction of gene
mutated in patient-derived iPSC generating isogenic cell lines could
provide ideal control iPSC for use as controls in disease models.
Additionally, it is important to consider the number of individuals
modeled or, at least, identify clinical endophenotypes to cluster them in
order to identify in vitro phenotypes that could be later related to
clinical signals of ASDs. Considering that and thinking on ASDs genetic
diversity, our group created an initiative to collect dental pulp stem
cells from many ASDs individual, using it as cell sources to modeled
ASDs. This initiative turns into a biobank in Brazil, called “The Tooth
Fairy Project” (Russo et al., 2018). Started in 2009, the project collected
teeth from ASDs individuals from all parts of Brazil. Our goal was to
give visibility to the project, thus we created a NGO, with a site, a
Facebook page and e-mail address, promoting the family's contact and
teeth donations. Actually, we have about 300 of stem cells waiting to be
modeled.

Regarding the use of iPSC technology to replace a 2D monolayer
culture model by 3D brain organoids, this empowered scientists to re-
create self-organized cortical layers, with regional speci!cations, mul-
tiple cell interactions and migration, observed during brain develop-
ment. 3D models bring us closer to human brain development than ever
before, contributing to a better understanding of ASDs. Thus, com-
paring 2D with 3D systems, organoids gave us the possibility to enhance
our understanding of the pathobiology of neurological diseases.
However, despite some sophistication already available in brain orga-
noid technology, like production of speci!c regions and folding, there is
still much to be improved. For example, human brain contains billions
of cells, not only neuronal cell types. Brain organoids in a dish have
only a fraction of the di"erent cellular subtypes expected in the brain,
missing for example endothelial cells, blood, and microglia. For this last
cell, the incorporation of immune and in$ammatory cells, will lead
brain organoid model to another level of complexity, especially useful
to model infectious diseases, but also to investigate neurodevelop-
mental and neurodegenerative diseases. Additionally, blood vessels are
not a feature of in vitro brain organoids, and the lack of vascularization
presumably leads to an abnormal distribution of nutrients to the cells.
Also, this represent a gap to study interactions of the blood-brain-
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barrier (BBB), especially relevant to consider drug delivery to the brain.
One way proposed to overcome BBB lack was the engraftment of human
brain organoids into mice-brain, as a way to incorporate vasculature,
leading the interaction with blood and host physiology (Mansour et al.,
2018).

Not only the etiology of ASDs has been uncovered using iPSC, but
therapeutic areas are also making progress using this great tool. Based
on either mechanism of cellular toxicity or on neurite outgrowth, iPSC-
diseases modeling technology is accelerating clinical trials. For ex-
ample, based on results of IPSC RTT modeling, the IGF-1 is ongoing for
clinical trials (Kolevzon et al., 2014; Khwaja et al., 2014; https://
ClinicalTrials.gov; protocols numbers: NCT01970345; NCT01894958;
NCT01777542; NCT01525901; NCT01253317). Compounds like Lu-
teolin have been used for anti-in!ammatory properties in in vitro as-
trocytes and were already tested in ASDs patients diet with success,
proving the ability of iPSCs to address cell-speci"c compounds (Jeon
et al., 2014; Tsilioni et al., 2015; Zuiki et al., 2017).

In summary, iPSC brought a tool to investigate the molecular and
functional pathways of brain cells and target drug testing for ASDs
treatment, transforming it into clinical trials, improving the quality of
life of ASDs individuals and their families.
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 ANEXO C – Livro: Tudo o que eu posso ser, 2017 
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 ANEXO D – Livro: O direito de ser estranho, 2018 
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 ANEXO E – Livro: Ivana e a cura para o preconceito, 2019 

 

 

 


