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ATRASO DO DESENVOLVIMENTO
NEUROLÓGICO: SINAIS QUE PODEM
INDICAR UMA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

UNIDADE GUAIANASES BUSCA
PROMOVER A DEMOCRATIZAÇÃO DO 
ACESSO A ATENDIMENTOS NA PERIFERIA

O ACESSO À SAÚDE É UM 
DIREITO QUE DEVE SER RESPEITADO



no desenvolvimento neuropsicológico ou de uma deficiência 
intelectual, para que se possa promover o acompanhamento 
e a estimulação adequados”, completa.

As síndromes genéticas estão entre as principais 
causas pré-natais da deficiência intelectual, junto com 
exposição a álcool e drogas na gestação. Existem também 
as chamadas  causas perinatais, que acontecem próxi-
mas ao parto, durante o nascimento da criança ou dentro 
do primeiro mês de vida do bebê, como falta de oxigênio, 
problemas circulatórios e prematuridade. Por fim, exis-
tem também as causas pós-natais, dentre as quais se 
destacam as diversas infecções que podem levar à de-
ficiência intelectual, entre elas a sepse, sequelas de me-
ningite e encefalite. Existem também doenças que, se não 
acompanhadas e tratadas de forma correta, podem levar 
à deficiência intelectual. Uma delas é a fenilcetonúria, de-
tectada no Teste do Pezinho básico, gratuito e obrigatório.

O diagnóstico é feito com base em padrões internacionais, 
para que se determine o acompanhamento adequado 
para cada caso. Quando a criança tem menos de seis anos, 
de acordo com critérios internacionais, não é possível rea-
lizar a aplicação do teste padrão ouro para o fechamento 
do diagnóstico de deficiência intelectual. Portanto, nessa 
faixa etária, a criança é  encaminhada para seguimento 
médico e terapias, visando estimular o seu desenvolvi-
mento, e é acompanhada até que complete a idade neces-
sária para realização do teste.
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ATRASO DO DESENVOLVIMENTO
NEUROPSICOMOTOR: SINAIS QUE PODEM
INDICAR UMA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

O atraso do desenvolvimento neuropsicomotor pode ser 
identificado quando a criança apresenta uma demora 
maior para desenvolver algumas atividades do dia a dia, 
como falar, andar, sentar, se socializar com as demais 
pessoas, ler, escrever, escovar os dentes, contar dinheiro, 
compreender regras, entre outras. Nem sempre esse 
atraso é fruto de uma deficiência intelectual, por isso é 
importante procurar orientação especializada e estimular 
a criança a desenvolver seu potencial, até mesmo para 
prevenir um quadro de deficiência intelectual mais adian-
te ou promover mais autonomia, caso haja um diagnósti-
co fechado após os seis anos de idade.

Sabe-se que a deficiência intelectual possui diversas 
causas, como questões genéticas, complicações na hora 
do parto, prematuridade, uso de álcool e drogas durante 
a gestação, entre outras. A identificação da causa permite 
o encaminhamento adequado para terapias e a definição 
do prognóstico, ou seja, o que esperar para o futuro 
dessa pessoa com deficiência.

“É importante prestar atenção à forma como a criança se de-
senvolve nos primeiros meses e anos de vida. Atrasos consi-
deráveis na fala, no andar e em outras atividades podem ser 
um sinal de alerta”, explica a fonoaudióloga Alessandra 
Alario, do Serviço de Estimulação e Habilitação da APAE DE 
SÃO PAULO. “Na fase escolar, a família e os educadores preci-
sam ficar atentos ao nível de aprendizado da criança, além 
da forma como ela se relaciona com os demais alunos. 
Quanto mais detalhada for a descrição do comportamento e 
do aprendizado, mais fácil será o diagnóstico de um atraso 
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concluído o diagnóstico, o paciente recebe toda a orienta-
ção além de encaminhamentos internos e externos ade-
quados à sua condição. Se na avaliação clínica for diag-
nosticado algum transtorno mental ou outro transtorno 
do Neurodesenvolvimento como o Transtorno do Espec-
tro Autista, TDAH, transtornos de linguagem e aprendiza-
gem entre outros, o paciente é encaminhado para as tera-
pias adequadas.

“O mais importante é se atentar aos sintomas e procurar 
orientação especializada. Quanto mais cedo se inicia o pro-
cesso de estimulação, mais positivos serão os resultados a 
médio e longo prazo. No entanto, alguns tratamentos podem 
ajudar a melhorar a qualidade de vida da pessoa com defici-
ência, como atendimentos de habilitação e estimulação 
feitos por profissionais da área da saúde, como fisioterapeu-
tas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos e 
também psicopedagogos”, finaliza a fonoaudióloga.

A IMPORTÂNCIA DA ESTIMULAÇÃO PRECOCE

A equipe de psicologia do Ambulatório Diagnóstico faz a 
avaliação das habilidades adaptativas e cognitivas do pa-
ciente, determinando a presença de deficiência intelectu-
al ou de outro transtorno do neurodesenvolvimento. Se-
gundo a AAIDD (American Association on Intellectual and 
Developmental Disabilities), o diagnóstico da deficiência in-
telectual é feito com base em três critérios: aparecimento 
dos sintomas antes dos 18 anos; funcionamento intelec-
tual prejudicado com QI significativamente abaixo da 
média; e o comprometimento de duas ou mais habilida-
des do comportamento adaptativo, tais como: comunica-
ção, saúde e segurança, habilidades sociais, lazer, traba-
lho, entre outras.

O quadro completo da situação da pessoa com deficiên-
cia intelectual é fechado somente após discussão entre 
todos os especialistas envolvidos na avaliação. Uma vez

ATRASO DO DESENVOLVIMENTO
NEUROPSICOMOTOR: SINAIS QUE PODEM
INDICAR UMA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL



UNIDADE GUAIANASES BUSCA
PROMOVER A DEMOCRATIZAÇÃO DO
ACESSO A ATENDIMENTOS NA PERIFERIA
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Com o intuito de descentralizar o atendimento e facilitar 
o acesso da população mais carente às terapias, a APAE 
DE SÃO PAULO conta com uma nova unidade, em Guaia-
nases, zona leste da capital paulista. No espaço, que tem 
200 metros quadrados de área útil e capacidade para 
atender até 340 crianças de 0 a 6 anos, a população conta 
com serviços de Estimulação e Habilitação.

“Nosso objetivo com essa nova unidade é garantir o acesso 
da população da periferia à saúde, que é um direito”, diz 
Vera Castro, assistente social da APAE DE SÃO PAULO na 
Zona Leste de São Paulo. “A Organização atua há 58 anos na 
causa da deficiência intelectual e trabalha para garantir que 
as pessoas com atrasos no desenvolvimento neuropsicomo-
tor ou com deficiência intelectual tenham acesso às terapias 
e ao acompanhamento especializado. Para isso, precisamos 
expandir as operações para regiões em que a população é 
mais carente e não tem condições, muitas vezes, de se loco-
mover até as regiões mais centrais da cidade”, completa.

O principal objetivo da Estimulação e Habilitação é pro-
mover o desenvolvimento global da criança, proporcio-
nando autonomia, independência e inclusão social. O tra-
balho procura construir um ambiente acolhedor para a 
criança, ao mesmo tempo em que oferece experiências 

prazerosas, exige que ela reaja às solicitações externas e
responda aos desafios, estimulando o crescimento e o 
desenvolvimento de seus potenciais. 

A intervenção precoce, na primeira infância, possibilita 
que a criança possa ser acompanhada nas suas necessi-
dades globais e permite uma atuação preventiva em rela-
ção aos bebês de risco (recém-nascidos até dois anos). 
Para que isso aconteça, é necessário que a escola e a fa-
mília participem ativamente da estimulação, ampliando o
processo de desenvolvimento global da criança.

As atividades de estimulação e habilitação são realizadas 
por uma equipe composta por fisioterapeutas, terapeu-
tas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes
sociais e psicopedagogos, com a presença e a participa-
ção ativa dos pais e familiares. O Serviço de Estimulação e 
Habilitação – Guaianases oferece palestras às escolas da
região, além de reuniões para discussão de casos e orien-
tações pontuais sobre seus alunos que frequentam a uni-
dade da APAE DE SÃO PAULO. Os encontros possibilitam 
a qualificação dos profissionais da educação e favorecem 
a inclusão das crianças no ambiente escolar, garantindo o 
direito.



O ACESSO À
SAÚDE É UM DIREITO
QUE DEVE SER RESPEITADO
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esses atendimentos na rede privada. Além disso oferecemos 
suporte psicológico e de assistência social às famílias que ne-
cessitam desse tipo de apoio”, explica Juliana Leite Oliveira, 
assistente social da APAE DE SÃO PAULO.

Os atendimentos SUS são encaminhados ao Ambulatório 
de Diagnóstico, onde são feitos os testes e as análises ne-
cessárias para se fechar um diagnóstico. O encaminha-
mento é feito por médicos das Unidades Básicas de 
Saúde do município de São Paulo via agenda regulada 
SIGA; nesta modalidade são atendidas pessoas de qual-
quer idade com atraso de desenvolvimento, suspeita de 
deficiência intelectual ou de qualquer síndrome genética 
que possa levar à deficiência intelectual. A primeira etapa 
do atendimento SUS é a triagem, realizada por médico, 
psicólogo e assistente social que entrevistam a família 
e/ou o paciente e definem se o caso é elegível ou não para 
a organização e já realizam os encaminhamentos exter-
nos dos casos considerados inelegíveis.

De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal de 
1988, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, ga-
rantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação”.

Com base nisso, a APAE DE SÃO PAULO atua para garantir 
que as pessoas com atrasos no desenvolvimento neurop-
sicomotor ou deficiência intelectual tenham acesso às te-
rapias necessárias para sua habilitação e inclusão social. 
Atualmente, a Organização atende o Sistema Único de 
Saúde (SUS), convênios médicos e particulares.

“A maior parte das crianças e adolescentes que frequentam o 
Serviço de Estimulação e Habilitação é atendida por meio de 
parceria estabelecida com o Sistema Único de Saúde (SUS). É 
complexo oferecer um serviço multidisciplinar, gratuito e de 
qualidade. Fazemos isso para as famílias que não possuem 
convênio médico ou não dispõem de recursos para custear 



FISIOTERAPIA: O fisioterapeuta na Estimulação e Habili-
tação atua desde os primeiros meses de vida do bebê e 
acompanha o seu crescimento, prevenindo agravos e ofe-
recendo condições mais favoráveis para o seu desenvolvi-
mento motor. Realiza orientações para as famílias como, 
por exemplo, sobre os posicionamentos mais adequados 
para as atividades do dia a dia; realiza exercícios sensório-
-motores com o objetivo de promover a aquisição do con-
trole postural e dos movimentos de rolar, sentar, engati-
nhar, andar e, posteriormente, estimula a manutenção da 
força muscular já adquirida, do refinamento do equilíbrio 
estático, equilíbrio dinâmico, do planejamento motor e da 
coordenação motora global.

TERAPIA OCUPACIONAL: O terapeuta ocupacional na Es-
timulação e Habilitação é o profissional que intervém para 
o aprimoramento das funções sensoriais, cognitivas, mo-
toras e sociais da criança, a fim de estimular seu desempe-
nho, independência e autonomia. Auxilia a criança a reali-
zar as atividades de vida diária (AVDs) sozinha, nas áreas 
de alimentação, higiene, participação em grupo, rotina, 
sono e descanso, entre outras atividades cotidianas da 
vida da criança. O profissional propõe práticas e ativida-
des lúdicas, respeitando cada fase do desenvolvimento.

PSICOLOGIA: O profissional realiza acompanhamento 
psicológico e intervenção psicoterápica individual ou em 
grupo, através de diferentes abordagens teóricas. O psi-
cólogo na Estimulação e Habilitação acolhe, intervém, 
orienta e observa as dinâmicas familiares, atende em 
equipe multiprofissional as crianças, realiza grupos de 
pais, avós e irmãos, proporcionando inclusão social aos 
atendidos e informação aos familiares.

A APAE DE SÃO PAULO oferece às crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor 
ou deficiência intelectual, o Serviço de Estimulação e Habilitação, que contempla atendimentos nas seguintes modalidades:

VOCÊ SABIA?

SERVIÇO SOCIAL: O Serviço Social na Estimulação atua 
na defesa de direitos humanos e garantia de direitos so-
ciais e de inclusão. Realiza atendimento às famílias das 
crianças com deficiência intelectual, articula parcerias 
com a rede de serviços públicos e privados, possibilitando  
mapeamentos do território. Elabora, mensalmente, indi-
cadores de atividades do Serviço Social para avaliar junto 
às famílias suas principais demandas, visando facilitar o 
processo de inclusão social, favorecendo o acesso aos di-
reitos e o aprimoramento da condição global da criança e 
sua família.

FONOAUDIOLOGIA: O fonoaudiólogo na Estimulação e 
Habilitação é o profissional responsável pela realização 
de atividades para aquisição e desenvolvimento da lin-
guagem oral e escrita, assim como adequação das fun-
ções estomatognáticas (mastigação, deglutição e respira-
ção). O profissional ajuda a criança a se expressar e se co-
municar de forma adequada para a idade, melhorando 
assim o convívio em sociedade.

PSICOPEDAGOGIA:  O psicopedagogo realiza atividades 
voltadas às necessidades específicas de cada criança em 
relação à aprendizagem e construção do conhecimento. 
O profissional também orienta pais e professores, com-
preendendo todos os ambientes frequentados pela crian-
ça, contribuindo para o seu desenvolvimento global.
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Apoio:

Realização:


