
el cervell autista
Una visió neuropsicològica de l’autisme



espectre autista

• Contínuum


• Kanner vs. Asperger


• Trastorn del neurodesenvolupament 


• Afectació de diferents esferes:


• sòcio-comunicativa


• comportamental


• cognitiva (intel·ligència)


• emocional


• Intervenció 


• canvi de perspectiva


• implicacions

DSM-5



impacte VITAL
• Relacions interpersonals


• Educació


• Treball / Oci


• Benestar emocional


• Salut


• Drets i deures

Sentir-se diferent o boig
Incomprensió 

Ansietat
Aïllament

16% adults autistestenen feina estable

Tases més elevades
de tr. psiquiàtrics

www.autism.org.uk
Baron-Cohen, The Guardian



L’evidència indica…

• probablement de causa genètica (>material genètic anòmal en nenes)


• que no s’han pogut establir relacions “creïbles” entre autisme i 
factors externs (vacunes, “mares nevera”, contaminació, …)


• que no té cura, però sí que necessita tractament (condició per tota la vida, 
no un trastorn de la infantesa)

Baxter et al., 2015 Psychol Med 

1IN68

28%

72%

4:1



• no hi ha un clar consens entre professionals


• diagnòstic (l’estigma de les etiquetes ???)


• tractament (curar l’autisme?) 


• ABA, PECS, TEACCH, Intervencions verbals, conductuals, reforç positiu,…


• Fàrmacs per símptomes específics (ansietat, agressivitat, estat d’ànim, 
psicosi)


• Dietes (s/gluten, s/caseïna,… ) i complements (oxitocina, prebiòtics,…)


• Serveis especialitzats poc comunicats entre ells

Brignell et al., 2018; Delli et al., 2018; Sethi et al., 2018; Becker et al. 2018 

Però tanmateix…
ESPECTRE AUTISTA

Educació
Salut Mental
Benestar i Família
Justícia/Laboral

Falten recursoso formació?



MONS 
INVISIBLES
L’espectre 

autista explicat 
per una mare 

neurocientífica



Repàs del 
neurodesenvolupament

     Neurogènesi i Proliferació (pre-natal) 

 Migració Neural (fins als 8-10m) 

Mielinització (ongoing) 

               Sinaptogènesi (ongoing) 

                          “Poda” Neural (3-16a)

Desenvolupament intrauterí



AUTISME = Tr. Neurodesenvolupament

Stoner et al., 2014. New Eng J Med

Alteracions en la sinaptogènesi

Alteracions en la migració neural

• Mutacions en NLGN3/4, SHANK3, 
NRXN1 


• mTOR/ PI3K  associada a creixement 
cel·lular i sinàptic anormal 


• NRXN–NLGN–SHANK —> desequilibri 
entre corrents excitadores i inhibidores

Courchesne et al., 2018. Mol Psychiatry

Klei et al., 2012. Mol Autism



AUTISME = Tr. Neurodesenvolupament

Keown et al., 2013. Cell Reports

Alteracions durant la “poda neural”

Source: Temple Grandin



Hazlett et al. Nature, 2017

Early brain development in infants at high 
risk for autism spectrum disorder

ESTRUCTURA CEREBRAL EN L’AUTISME, evolució



Sex differences in autism spectrum disorders Werling & Geshwind, 2013

Diferències sexuals en la 
presentació fenotípica

> conductes restrictives i 
repetitives

> problemes per comportament    
   externalitzador

TEA en femení



En resum…

Courchesne et al., 2018. Mol Psychiatry

ESPECTRE AUTISTA        
condició progressiva i multi-estadi 
del neurodesenvolupament 
prenatal i que s’expressa al llarg 
de la vida



NEUROPSICOLOGIA DE L’AUTISME
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TEORIA DE LA MENT

DISFUNCIÓ 
EXECUTIVA

TEORIA DE LA 
SIMULACIÓ

FALTA D’EMPATIA

CONDUCTES 
REPETITIVES

INTEL·LIGÈNCIA 
DISHARMÒNICA

LLENGUATGE         
no-PRAGMÀTIC

RIGIDESA

INDECISIÓ

DIFICULTATS 
D’APRENENTATGE

IMATGE 
CORPORAL no-

DEFINIDA

Ozonoff, Pennington, 
Rogers

Baron-Cohen, Leslie, 
Frith 

Rizzolatti

INTERESSOS 
RESTRINGITS

SOCIABILITAT 
ALTERADA

LITERALITAT

SENSIBILITAT

DISPERSIÓ



Cross et al., 2015. Phil Trans Roy Soc B

Teoria de la Ment

Neurones Mirall  
Processament cares,  

cos, moviment

Disfunció Executiva



MODELS
Model de DESCONNEXIÓ: 
Característiques: combinació de malfuncionament sinàptic (desequilibri transmissió inhibitòria i 
excitatòria; alteració transport vesicular ; reducció de la plasticitat) i reducció de poda sinàptica                
          connexions ineficients, inapropiades i/o innecessàries 

VELOCITAT DE PROCESSAMENT:
Processament d’informació complexa (comunicació social i context)                      
multisensorial; requereix comprensió ràpida i acurada de múltiples característiques (contacte 
visual, gestos, to de veu, emoció, i la necessitat de respondre de manera rápida i apropiada)

Model de COHERÈNCIA CENTRAL DÈBIL:
Símptomes autistes són conseqüència d’un estil cognitiu que afavoreix el processament de 
petits detalls enfront del ‘big picture’.  Desconnexió en circuits neurals a gran escala 

Zoghby et al., 2003; Williams et al., 2006; Corchesne et al., 2005; Happé & Frith, 2006; Morsanyi et al., 2010; Uljarevic & Hamilton, 2013; Blijd-Hoogewys 
et al., 2014



CONTEXTUALITZACIÓ:
La hipersensibilitat (als sons o als canvis de rutina) s’associa a una capacitat reduïda 
de contextualitzar què està passant més que no pas a l’estímul en si mateix.

PROCESSAMENT FACIAL:
Alteracions en el processament facial (incloent reconeixement i memòria) i en el 
reconeixement emocional. Regions del lòbul temporal, i reclutament de regions 
atípiques per al processament de cares 

DISFUNCIÓ EXECUTIVA:
Característica nuclear de l’autisme (que no pas un símptoma).                                            
Auto-regulació         p.ex. major malestar emocional després d’un canvi trivial en 
una rutina 

Zoghby et al., 2003; Williams et al., 2006; Corchesne et al., 2005; Happé & Frith, 2006; Morsanyi et al., 2010; Uljarevic & Hamilton, 2013; Blijd-Hoogewys 
et al., 2014

MODELS
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socio-comunicació
Habilitats Socials
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HABILITATS 
SOCIALS

VIDA  
AMOROSA 

ESCOLA 

ESPORTS

AMICS 
FEINA

CONÈIXER 
GENT 

CASA 

GRUPS 
CLUBS 

Green et al., 2015

En un cervell “normal”, diferents 
regions estan involucrades en la cerca 
de pistes socials sobre les emocions i 

els pensaments en els altres. En el 
cervell autista, aquesta activitat 

cerebral no és tan potent, donant lloc 
a habilitats socials disminuïdes

components                
sòcio-comunicació





cognició
Funcions Executives (presa de decisions)
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DESCONNECTAR-SE PER 
SENTIR-SE SATURAT AMB 

TANTA INFORMACIÓ 

NO SABER PER ON 
COMENÇAR 

SER INCAPAÇ DE FILTRAR 
QUÈ ÉS IMPORTANT I QUÈ 

NO  

SER INCAPAÇ DE  
MOTIVAR-SE UN MATEIX 

DISTREURE’S AMB 
ALTRES COSES 

NO SABER COM 
COMENÇAR 

REQUERIR QUE ALGÚ 
ALTRE INICIï I/O 

ORGANITZI LES TASQUES 

OBLIDAR ELS PASSOS 
PER FER UNA TASCA 

EXPRESSAR EMOCIONS 
CADA COP QUE SE 

SENTEN 

NO PODER IMAGINAR  
COM ANAR DES DE L’INICI 

FINS AL FINAL 

SER INCAPAÇ DE FER 
“BÉ”  LES COSES DE 

MANERA CONSISTENT 

components                
funció executiva



comportament
Hiper- / Hiposensibilitat
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components                 
hipo/hipersensibilitat
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Figure 2: Diagram of the nonclassical auditory pathways showing the relationship between the pathways from the auditory system to the lim-
bic system and to the auditory cortex (diagram retrieved from Noise and Health, 2000, http://www.noiseandhealth.org/viewimage.asp?img=
NoiseHealth 2000 2 7 49 31742 1.jpg).

is involved with a number of factors including emotional
responsiveness. One major center is the amygdala which is
involved with emotional memories. What is also interesting
is that projections to the thalamic regions that receive input
from the external nucleus of the lateral lemniscus go directly
to the amygdala. Thus, this nonclassical auditory pathway
connects auditory sensory input with the emotional centers

of the brain and with brainstem levels of awareness and
attention to sensory input.

An important finding from the work of Moller and
Rollins [5] and Møller et al. [6] is that not only does the
nonclassical pathway obtain auditory sensory information
but also it receives stimulation from the somatosensory
systems of the body.These systems are involved in processing

Lucker & Doman, 2015

Via auditiva “CLÀSSICA”
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is involved with a number of factors including emotional
responsiveness. One major center is the amygdala which is
involved with emotional memories. What is also interesting
is that projections to the thalamic regions that receive input
from the external nucleus of the lateral lemniscus go directly
to the amygdala. Thus, this nonclassical auditory pathway
connects auditory sensory input with the emotional centers

of the brain and with brainstem levels of awareness and
attention to sensory input.

An important finding from the work of Moller and
Rollins [5] and Møller et al. [6] is that not only does the
nonclassical pathway obtain auditory sensory information
but also it receives stimulation from the somatosensory
systems of the body.These systems are involved in processing

Hipo-Hipersensibilitat auditiva: emotion-based problem (Sistema Límbic)

Manca de 
poda neuronal

Via auditiva           
no-clàssica

Lucker & Doman, 2015

La	hipersensibilitat	sensorial	prediu	les	conductes	repetitives		
(Schulz	&	Stevenson,	2018)	

HIPO/HIPERSENSIBILITAT	

SOBRECÀRREGA	ESTIMULAR	

ANSIETAT	



components 
regulació emocional

Timbre escola
Esmorzar “inesperat”

Perdre el llibre

No entendre el mestre

Una empenta al pati

Arribada a casa



Sistema Nerviós Autònom

Panju et al., 2015 Mol Autism

components 
regulació emocional



intervenció
Ens pot ajudar aquesta visió a millorar els 

tractaments?



evolució del tractaments 
conductuals

“Applied Behavior Analysis (ABA)” Ivar Lovaas 1987

“Discrete Trial Training (DTT)” Schreibman 2005

“Skills Learning” White, Keonig, Scahill, 2007

                                                  1) fracàs en la GENERALITZACIÓ 
                                                  2) fugida/EVITACIÓ de conductes més difícils 
                                                  3) manca d’ESPONTANEÏTAT 
                                                  4) SOBREDEPENDÈNCIA en les ajudes 

Prof. Patricia Howlin, Institute of Psychiatry, London



CANVI DE PERSPECTIVA

Normotípics Espectre Autista

Espècie Humana

NEURODIVERSITAT   

Cervells que s’han desenvolupat de manera diferent però que funcionen



objectius de la intervenció 

  Focalitzar-se en les FORTALESES, no en els dèficits

  Canviar els ENTORNS, no la persona

  Reduir l’ESTRÈS

  Millorar la QUALITAT DE VIDA

Prof. Patricia Howlin, Institute of Psychiatry, London

Perspectiva del 
DESENVOLUPAMENT



evolució del tractaments 
conductuals

Naturalistic Developmental Behavioral Interventions (NDBI) McGee 1983, 2007; Schreibman 
2015

Modelling Ayres & Langone, 2005

Social Skills Training Matson et al., 2007

Active Parenting (JASPER) Gulsrud et al., 2016

Cognitive Remediation Hajri et al., 2015; Ahn & Hwang, 2018 

PECS   
SAAC  

EIBI  

Perspectiva del 
DESENVOLUPAMENT



les meves especulacions…

• entendre el funcionament del cervell autista pot permetre una millor 
descripció dels eixos que conformen l’autisme


• eixos compartits en “Autisme Clàssic” i Sd. d’Asperger


• alteracions cerebrals compartides           contínuum


• intervencions similars adaptades al grau d’afectació



•  Fer-se	el	neurotípic	/supressió	de	trets	autistes	
•  Fer	“massa”,	major	estrés	
•  Canvis	(bons		o	dolents)	
•  Deprivació	de	son,	mala		alimentació,	deshidratació	
•  Malaltia	
•  Sobrecàrrega	sensorial	o	emocional	

causes 

intervenció “neurocientífica”



•  Fer-se	el	neurotípic	/supressió	de	trets	autistes	
•  Fer	“massa”,	major	estrés	
•  Canvis	(bons		o	dolents)	
•  Deprivació	de	son,	mala		alimentació,	deshidratació	
•  Malaltia	
•  Sobrecàrrega	sensorial	o	emocional	

causes 

20 km/d

intervenció “neurocientífica”



•  Fer-se	el	neurotípic	/supressió	de	trets	autistes	
•  Fer	“massa”,	major	estrés	
•  Canvis	(bons		o	dolents)	
•  Deprivació	de	son,	mala		alimentació,	deshidratació	
•  Malaltia	
•  Sobrecàrrega	sensorial	o	emocional	

causes 

45 km/d

“fer massa”

20 km/d

intervenció “neurocientífica”



•  Fer-se	el	neurotípic	/supressió	de	trets	autistes	
•  Fer	“massa”,	major	estrés	
•  Canvis	(bons		o	dolents)	
•  Deprivació	de	son,	mala		alimentació,	deshidratació	
•  Malaltia	
•  Sobrecàrrega	sensorial	o	emocional	

causes 

•  Falta	de	motivació	(objectius	diaris		poden	ser		aclaparadors)	
•  Manca	d’habilitats	executives	(presa	de	decisions,	organització,…)	
•  Dificultats	d’autocura	
•  Sobrecàrrega	o	meltdown	
•  Dificultats	per	expressar-se	(mutisme	selectiu)	
•  Letàrgia	/	Esgotament	
•  Malalties	(sobretot	digestives)	
•  Pèrdua	selectiva	de	memòria	
•  Incapacitat	de	mantenir	les	“màscares”	o	usar	habilitats	socials	
•  Augment		de	semblar	“més	autista”	o	estereotípies	
•  Període		de	molta	energia	abans	de	col·lapsar	

senyals 

intervenció “neurocientífica”



•  Fer-se	el	neurotípic	/supressió	de	trets	autistes	
•  Fer	“massa”,	major	estrés	
•  Canvis	(bons		o	dolents)	
•  Deprivació	de	son,	mala		alimentació,	deshidratació	
•  Malaltia	
•  Sobrecàrrega	sensorial	o	emocional	
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•  Dificultats	d’autocura	
•  Sobrecàrrega	o	meltdown	
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•  Període		de	molta	energia	abans	de	col·lapsar	

senyals 
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•  Fer-se	el	neurotípic	/supressió	de	trets	autistes	
•  Fer	“massa”,	major	estrés	
•  Canvis	(bons		o	dolents)	
•  Deprivació	de	son,	mala		alimentació,	deshidratació	
•  Malaltia	
•  Sobrecàrrega	sensorial	o	emocional	

causes 

•  Control	del		temps		(horaris	per	breaks)	obligacions/devocions	
•  RUTINES	
•  Permetre	les		desconnexions	
•  Stimming,	dieta	“sensorial”	de	l’entorn	
•  Exercici,	massatges,	pressió	corporal	
•  Recordatoris	(visuals)	
•  Instaurar	límits	educatius,	dir	“no”	
•  Treure	la	màscara	(que	no	hagin	de	dissimular)	
•  Solitud	/espais		tranquils	
•  Projectes	creatius,	passions,	interessos	especials	
•  Atendre	els	canvis	corporals	

estratègies 

•  Falta	de	motivació	(objectius	diaris		poden	ser		aclaparadors)	
•  Manca	d’habilitats	executives	(presa	de	decisions,	organització,…)	
•  Dificultats	d’autocura	
•  Sobrecàrrega	o	meltdown	
•  Dificultats	per	expressar-se	(mutisme	selectiu)	
•  Letàrgia	/	Esgotament	
•  Malalties	(sobretot	digestives)	
•  Pèrdua	selectiva	de	memòria	
•  Incapacitat	de	mantenir	les	“màscares”	o	usar	habilitats	socials	
•  Augment		de	semblar	“més	autista”	o	estereotípies	
•  Període		de	molta	energia	abans	de	col·lapsar	

senyals 

intervenció “neurocientífica”



estratègies per casa
•  Control	del		temps		(horaris	per	breaks)	obligacions/devocions	
•  RUTINES	
•  Permetre	les		desconnexions	
•  Stimming,	dieta	“sensorial”	de	l’entorn	
•  Exercici,	massatges,	pressió	corporal	
•  Recordatoris	(visuals)	
•  Instaurar	límits	educatius,	dir	“no”	
•  Treure	la	màscara	(que	no	hagin	de	dissimular)	
•  Solitud	/espais		tranquils	
•  Projectes	creatius,	passions,	interessos	especials	
•  Atendre	els	canvis	corporals	

estratègies 

STIMMING  
moviments, accions o conductes repetitius i inconscients que es 
fan amb l’objectiu 

d’auto estimular-se



intervenció als pares / escola / societat

• active parenting


• grups d’habilitats socials


• tècniques de modelatge 


• adaptació de l’entorn


• pistes socials


• pistes visuals (PECS)

1. Salut Emocional dels pares 
2. Observar 
3. Seguirla iniciativa del/la nen/a 
4. Parlar del que sentim 
5. Afalagar 
6. Capitalitzar allò “especial” 
7. Llegir els senyals emocionals 
8. Ajustar els nivells 
9. Esperar! no repetir les instruccions 
10.  Demanar ajut



intervencions
• active parenting


• grups d’habilitats socials


• tècniques de modelatge 


• adaptació de l’entorn


• pistes socials


• pistes visuals (PECS)

early 

intervention



intervencions
• active parenting


• grups d’habilitats socials


• modelatge 


• adaptació de l’entorn


• pistes socials


• pistes visuals (PECS)

early 

intervention



• active parenting (EMPODERAMENT)


• grups d’habilitats socials


• tècniques de modelatge 


• adaptació de l’entorn


• pistes socials


• pistes visuals (PECS)

early 

intervention

intervencions



per anar acabant…

• La neurociència estaria 
plantejant una visió més 
integradora


• El cervell autista és un cervell que 
FUNCIONA, només hem 
d’aprendre a entendre’l 


• Intervenció= amotllar la conducta 
amb els recursos cerebrals 
disponibles


• Intervenció als pares


• Aconseguir que els nens i nenes 
autistes siguin FELIÇOS



Gràcies  
per la vostra atenció


