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O mutismo selectivo (MS) é um distúrbio da comunicação, caracterizado por incapacidade persistente em falar em situações sociais específicas apesar de discurso fluente ser possível noutras
circunstâncias. A prevalência estimada é de 0,7 a 2%1, 2, sendo habitualmente identificado entre os 6-8 anos de idade, embora estudos retrospectivos apontem para sintomas presentes desde
os 3 anos de idade3, 4. É ligeiramente mais frequente no sexo feminino (ratio feminino:masculino 1,2:1), embora tal possa representar apenas limitações dos estudos existentes até à data
(com populações pequenas)3.
A duração varia de alguns meses até vários anos, embora na maioria dos casos se observe remissão da sintomatologia de forma espontânea. Contudo, apesar desta aparente remissão,
podem persistir quadros de ansiedade e de fobia social, além de alterações permanentes nos hábitos de conversação (mais limitados em indivíduos com história de MS).
A escola é o local onde mais frequentemente são manifestados os sintomas de MS, por oposição ao contexto familiar, onde os sintomas são menos evidentes. Nos casos em que há
incapacidade de falar em casa, o pai é o elemento a quem mais frequentemente não é dirigido discurso.

A revisão da literatura no que diz respeito às abordagens possíveis no tratamento de crianças com
MS aponta no sentido de dois tipos de abordagens: farmacológica e não farmacológica.

Relativamente à terapêutica farmacológica, a inexistência, até à data, de estudos em larga escala
dificulta a chegada a conclusões definitivas. Contudo, os fármacos com melhores resultados em
estudos de menores dimensões e case reports são os SSRI’s (em particular a Fluoxetina e a
Fluvoxamina).

As intervenções não farmacológicas são diversas, entre as quais se contam as psicoterapias
psicodinâmica e cognitivo-comportamental e as terapia de grupo e familiar. A psicoterapia
psicodinâmica tem como base a terapia individual pelo jogo e envolve a compreensão individual da
história de cada caso. A psicoterapia cognitivo-comportamental começa por abordar os reforços
negativos verbais e não verbais; utiliza técnicas de auto-modelagem e auto-reforço, entre outras. A
terapia familiar tem um papel importante quando a dinâmica familiar tem um papel importante no
desenvolvimento e perpetuação do MS.
Alguns case-reports sugerem um aumento de benefícios com tratamentos combinados, que incluam
abordagens farmacológicas e não-farmacológicas.

Existem poucos estudos a longo prazo e, na maioria dos casos, a idade de follow-up foi inferior a
18 anos. As taxas de remissão variam entre 39 e 100%. Embora se torne mais claro que várias
vias poderão conduzir ao desenvolvimento do MS, tornam-se também evidentes percursos
diferentes percorridos por cada doente: algumas crianças rapidamente ultrapassam o MS

enquanto outras continuam a evitar conversação durante anos. Mesmo em crianças que já não
preenchem critérios para MS, sintomas de ansiedade social e deficits no funcionamento social
podem persistir na idade adulta 5, 7.
Num estudo conduzido por Remschmidt et al. 5, foi feito seguimento de 45 doentes, 12 anos
após o encaminhamento inicial: 39% encontravam-se em remissão total, sendo que 61%
mantinham problemas de comunicação. Os doentes que exibiram MS no passado descreviam-se
como menos independentes, menos motivados em termos académicos, menos confiantes e
menos maduros em comparação ao grupo de referência para a mesma idade.
Um outro estudo, com um follow-up de 13 anos após o diagnóstico inicial, revelou taxas de
remissão na ordem dos 58% 6. Uma elevada taxa de perturbações fóbicas na amostra do estudo
apoia as sugestões de que o MS poderá constituir um precursor de FS.
Contudo, mais investigação deverá ser conduzida no sentido de obter um melhor esclarecimento
etiológico, do curso e prognóstico do MS, nomeadamente suas implicações além da infância.

A causa do MS é, em grande parte, desconhecida: factores genéticos e ambientais poderão
contribuir para a etiologia, apresentação e resposta ao tratamento. Contudo, desde longa data
que o MS é encarado como um distúrbio caracterizado primariamente por ansiedade: noção
suportada pela sobreposição extensa entre os sintomas do MS e de perturbações de ansiedade,
mais notavelmente a Fobia Social (FS), e pela elevada comorbilidade com distúrbios de ansiedade
em crianças com MS. Conceptualizações mais recentes têm explorado extensamente estas
relações entre MS e FS, sendo este um ponto importante de investigação nos últimos anos.

Psicodinâmica É visto como a expressão de conflitos intrapsíquicos não resolvidos: a criança
terá uma fixação oral e/ou anal e pode ter conhecimento de (e guardar) um
segredo familiar. O MS pode também corresponder ao deslocamento de raiva
dirigida a um dos pais ou a regressão a um estadio não verbal do seu
desenvolvimento. Pode ser visto como um mecanismo de coping para lidar com
a zanga e ansiedade, e pode representar um comportamento que tem a
intenção de punir os pais.

Comportamental A incapacidade de falar é vista como uma resposta adaptativa à activação do
Sistema Nervoso Simpático, com inibição de comportamentos e da fala,
correspondendo a uma forma inconsciente de inibição ou mecanismo de
defesa. Nesta perspectiva, o MS corresponde a um sintoma de ansiedade.

Perturbações da 

Ansiedade e 

Fobia Social

Conceptualização do MS como uma variante da FS, teoria baseada na
observação de altas incidências de MS em famílias com FS, na sobreposição de
sintomas e resposta a tratamentos semelhantes. Assim sendo, a persistente
incapacidade de falar seria vista como um sintoma de ansiedade.
Não existe, contudo, um consenso e alguma da literatura contrapõe esta ideia,
sugerindo que, apenas o distress social, não explicará o MS. Há ainda a
considerar as idades típicas de início do MS e da FS, que não são coincidentes
(3-6 anos e 11-13 anos, respectivamente) e o facto de a maioria das crianças
com MS ultrapassar o distúrbio espontaneamente, algo que não se observa na
FS.

Sistemas

Familiares

De acordo com o modelo de sistemas familiares, o MS surge em contextos
familiares de intensa vinculação aos pais e interdependência, com medo e
níveis baixos de confiança no ambiente exterior à família. As famílias destas
crianças são descritas como isoladas e tímidas existindo, habitualmente, uma
forte ligação mãe-criança, com dificuldades na separação e individuação.
A presença de psicopatologia nos progenitores é um factor relevante, podendo
influenciar vulnerabilidades da criança e o ambiente que a rodeia.
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Hipótese que conceptualiza o MS como um comportamento evitante, dando
ênfase à interacção de múltiplas variáveis contextuais com a eventual
predisposição para patologias ansiosas em crianças com MS. Segundo esta
teoria, crianças com deficits precoces no discurso ou linguagem, ao iniciarem o
percurso escolar, serão confrontadas com os referidos deficits por comparação
com as outras crianças (eventualmente sujeitas a escárnio). Tal, daria início a
um padrão de evitamento e consequente mutismo. Este modelo incorpora,
também, os estilos de interacção familiar na medida em que postula que o
mutismo como mecanismo de coping poderá ser reforçado em famílias com
comportamentos evitantes.
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Incluído nas Perturbações que aparecem na Primeira e Segunda Infâncias ou na

Adolescência.

Critérios de Diagnóstico (DSM-IV-TR):

A. Incapacidade persistente em falar em situações sociais (situações em que se espera que

se fale, como por exemplo, na escola) apesar de o fazer noutras situações.

B. A alteração interfere no rendimento escolar ou laboral ou na comunicação social.

C. A duração da perturbação é, pelo menos, de um mês (não limitada ao primeiro mês de

escola).

D.A incapacidade em falar não é devida à falta de conhecimentos ou familiaridade com a

língua requerida na situação social.

E. A perturbação não é melhor explicada pela presença de uma perturbação da

comunicação (por exemplo, gaguez) e não ocorre exclusivamente no decurso de uma

perturbação global do desenvolvimento, esquizofrenia ou outra perturbação psicótica.
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Incluído nos Distúrbios Emocionais e Comportamentais com Início Habitual na Infância ou
Adolescência – Distúrbios do Funcionamento Social com Início Específico na Infância ou
Adolescência.
Marcada, emocionalmente determinada selectividade no discurso, de tal modo que a
criança demonstra competências linguísticas em algumas situações mas não em outras
situações (definidas). Associação do distúrbio a características marcadas da personalidade
envolvendo ansiedade social, isolamento, sensibilidade ou resistência. É necessário excluir
perturbação global do desenvolvimento, esquizofrenia, distúrbios específicos do
desenvolvimento da linguagem e mutismo de transição como parte de ansiedade
separação em crianças pequenas.
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