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Conquistas e desafios
Nas últimas décadas, a condição de vida das 
crianças com Deficiência Intelectual (DI) 
melhorou bastante, como resultado das políti-
cas públicas de redução da mortalidade infan-
til e dos programas nacionais de vacinação e 
de inclusão em escolas regulares, o que favo-
rece o desenvolvimento neuropsicomotor e 
permite a convivência com estudantes sem 

DI. No entanto, permanecem indefinidas as melhores estratégias para reali-
zar a inserção social dessas pessoas, especialmente as crianças, da forma mais 
adequada possível. Os adultos com DI também vivem o desafio da inclusão 
tanto em ambientes de trabalho quanto no ensino superior, como já é feito em 
alguns países e, no Brasil, por meio de iniciativas como o Programa Próximos 
Passos, do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP), descrito 
em um dos artigos desta edição.

Com o propósito de contribuir para os debates e fortalecer ações que levem 
à maior inclusão social das pessoas com DI, esta edição apresenta dois artigos 
sobre a Escala de Intensidade de Suporte (SIS), que permite a identificação de 
potencialidades e dificuldades do indivíduo com DI e promove o planejamento 
estratégico para aprimorar as habilidades por meio de suportes de mediadores. 
A SIS é utilizada em diversos países e atualmente vem sendo validada por um 
grupo de especialistas da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 

Um ensaio traz novas perspectivas sobre a sexualidade, ressaltando o 
papel de professores e familiares para esse aspecto pouco explorado da 
vida do jovem com DI. Em outro artigo, com base em dados de 271.810 
recém-nascidos do Estado de São Paulo triados pelo programa neonatal da 
APAE DE SÃO PAULO, um grupo de médicos e pesquisadores propõe apri-
moramentos ao teste neonatal para hiperplasia adrenal congênita (HAC), 
incluído no teste do pezinho, que se torna importante na melhoria das condi-
ções de vida de crianças afetadas por essa doença. O teste para HAC é uma ini-
ciativa do Programa Nacional de Triagem Neonatal (fase IV), do Ministério 
da Saúde, por meio da Portaria GM/MS 2.829, de 14 de dezembro de 2012, e 
vem sendo progressivamente implementado nas unidades do Sistema Único 
de Saúde (SUS) de todo o país. 

Com esses artigos, esperamos contribuir para o aprimoramento das práti-
cas e do conhecimento dos profissionais e familiares que cuidam das pessoas 
com DI, ampliando seu bem-estar e sua inclusão social.
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Objetivos
• Capacitar profi ssionais das áreas da saúde e educação sobre novos paradigmas na 

Defi ciência Intelectual abordando aspectos biopsicossociais e neuropsiquiátricos com 

ênfase na proposta da educação inclusiva determinada pela UNESCO e referendada pelo 

governo brasileiro. 

• Proporcionar conhecimentos técnicos e metodológicos sobre Defi ciência Intelectual e 

suas interfaces biopsicossociais, envolvendo aspectos neuropsiquiátricos e pedagógicos;

• Desenvolver atitudes e habilidades dos profi ssionais da saúde e educação que interagem 

com pessoas com Defi ciência Intelectual;

• Contribuir com a aprendizagem e com o desenvolvimento dos alunos com Defi ciência 

Intelectual no processo de inclusão escolar, pois o fortalecimento de sua autonomia e 

empoderamento assim como de suas famílias, promovendo uma transição mais adequada

para a vida adulta.

Coordenação Técnica
Laura Maria de Figueiredo Ferreira Guilhoto, médica graduada pela Faculdade de Medicina da USP 

(FMUSP), neurologista com residência médica pelo Hospital das Clínicas da FMUSP, mestre e doutora em 

Medicina (área de concentração Neurologia) pela FMUSP, pós-doutoramento na Harvard University (2010).

Coordenação Acadêmica
Rita Alves, gerente do Instituto de Ensino e Pesquisa APAE DE SÃO PAULO, historiadora com Especialização 

em Gestão de Patrimônio Histórico e Cultura. Membro Fundadora do Instituto Orlando Villas Bôas. Diretora 

Administrativa EPCM - Escola Paulista de Clínica Médica. Prêmio África Literatura, 2010.
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Avaliação da intensidade de apoios em 
condutas adaptativas de jovens com 
Deficiência Intelectual
Atividades avaliadas por meio da Escala de Intensidade de Apoios 
evidenciam possibilidades de ganhos de autonomia familiar 
e social de jovens com DI
Patricia Zutião1, Maria Amelia Almeida2, Iasmin Zanchi Boueri3

1Doutoranda em Educação Especial na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 
2Doutora em Educação Especial pela Vanderbilt University, Estados Unidos, e professora da UFSCar.
3Doutora em Educação Especial pela UFSCar e professora da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
Nota dos autores: Este artigo é parte da pesquisa de mestrado da primeira autora, cujo propósito é avaliar a eficácia do Programa Vida na Comunidade 
no fortalecimento da independência de jovens com DI em atividades familiares e sociais.

RESUMO: Diferentemente da definição de Deficiência Intelectual (DI) utilizada até meados de 2014, a qual atribuía maior 
importância à avaliação do coeficiente de inteligência, a definição atual enfatiza a avaliação dos comportamentos adaptativos 
para classificação do nível de gravidade de deficiência. Com base nessa nova abordagem, este artigo procura mostrar que o ensino 
de uma atividade específica para jovens com DI pode interferir no desempenho geral de comportamentos adaptativos quando 
avaliada sua intensidade de apoio. Participaram dessa pesquisa uma jovem com Deficiência Intelectual (síndrome de Down), de 19 
anos, e sua mãe, de 41 anos. A Escala de Intensidade de Apoios (SIS) foi aplicada antes e após o Programa Vida na Comunidade 
(atividade ensinada: fazer compras) realizado pela primeira autora deste artigo para verificar se houve ou não mudança após a 
implementação da intervenção, com uma duração aproximada de um ano. Os resultados indicaram que o ensino de uma atividade 
de uma área adaptativa (vida comunitária) proporcionou mudanças significativas em todas as outras áreas avaliadas. A jovem com 
DI, após a implementação do programa, passou a necessitar de apoio com menor intensidade e a agir com mais independência, 
ao passo que a mãe, ao ver o desempenho da filha, passou a acreditar em seu potencial e a lhe fornecer maior oportunidade para 
realizar atividades com independência.
Palavras-chave: Educação Especial; Deficiência Intelectual; Escala de Intensidade de Apoios.
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No Brasil, frequentemente, se utilizava a perspectiva 
médico-clínica com uma concepção organicista da 
deficiência para se definir a Deficiência Intelectual 
(DI), com ênfase aos aspectos classificatórios e 

tipológicos do quadro diagnóstico, como pode ser observado 
na definição do Código Internacional de Doenças CID-10 
(1993) e do Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 
DSM-IV (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 
2000) (BOUERI, 2014). 

O DSM-V, em sua versão mais recente, lançada em novem-
bro de 2014, assinala uma mudança importante na descrição 
de DI. Sem deixar de considerar o funcionamento intelectual, 
a ênfase agora é a avaliação de comportamento adaptativo para 
designar o nível de gravidade da deficiência (ASSOCIAÇÃO 
AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2014). A definição vem 
sendo cada vez mais adotada por profissionais e pesquisado-
res e corrobora com o que já era defendido pela descrição da 
Associação Americana de Desenvolvimento e Deficiência 
Intelectual (AAIDD), visto que esta volta o olhar às necessida-
des de suporte e apoio do indivíduo com DI (AAIDD, 2010).

São apresentados três critérios para o diagnóstico de DI: 
1. Déficits em funções intelectuais; 
2. Déficits em funções adaptativas nos domínios conceitual, 

social e prático, que resultam em dificuldade acentuada para 
atingir padrões de desenvolvimento e socioculturais; e 

3. Início dos déficits intelectuais e adaptativos durante o 
período do desenvolvimento. 

Os níveis de gravidade da DI se dividem em: leve, mode-
rada, grave e profunda, e têm como base o funcionamento 
adaptativo (AAIDD, 2010; ASSOCIAÇÃO AMERICANA 
DE PSIQUIATRIA, 2014).

O funcionamento adaptativo se caracteriza por quão bem 
uma pessoa realiza suas atividades de rotina em relação aos 
padrões de sua comunidade, e leva em consideração a inde-
pendência pessoal e a responsabilidade social, tendo como 
base de comparação pessoas da mesma faixa etária e vida 
sociocultural (AAIDD, 2010; ASSOCIAÇÃO AMERICANA 
DE PSIQUIATRIA, 2014). Os domínios do funcionamento 
adaptativo são: 

• Conceitual: Linguagem receptiva e expressiva, habilidades 
acadêmicas (leitura e escrita, matemática, noção de tempo 
ou dinheiro); uso funcional das habilidades acadêmicas 
(leitura funcional), autodireção (capacidade de cuidar de 
si) e pensamento abstrato;

• Social: habilidade interpessoal (comunicação, conversação 
e linguagem, responsabilidade, autoestima); credulidade 
(maior ou menor facilidade em ser enganado ou manipu-
lado); ingenuidade; capacidade para seguir regras, obede-
cer às leis, evitar vitimização e regular comportamentos e 
emoções;

• Prático: capacidade para realizar atividades diárias (tomar 
banho, alimentar-se, vestir-se, etc.); habilidades ocupa-
cionais (fazer compras, preparar alimentos, locomover-se 
usando meios de transporte, realizar atividades bancárias 
e controlar o uso do dinheiro) e capacidade de cuidar da 
própria saúde e segurança.

Salienta-se que o Critério B (déficits em funções adapta-
tivas nos domínios conceitual, social e prático), descrito na 
definição de DI, deve ser preenchido somente quando a pessoa 
apresentar prejuízos em pelo menos um dos domínios apresen-
tados, ou seja, quando necessitar de significativa intensidade 
de apoio para realizar com bom desempenho as atividades 
do domínio conceitual, social e/ou prático (ASSOCIAÇÃO 
AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2014). 

Segundo a AAIDD (2010, p. 105, tradução livre), suporte/
apoio são “recursos e estratégias que têm o objetivo de pro-
mover o desenvolvimento, a educação, os interesses e o bem-
-estar pessoal com vista a melhorar o funcionamento indivi-
dual”. Os níveis de apoio, segundo Almeida (2004) e AAIDD 
(2010), dividem-se em: “apoio intermitente”, oferecido de 
forma episódica, de acordo com a necessidade da pessoa, e 
com intensidade alta ou baixa; “apoio limitado”, oferecido ao 
longo do tempo, e que pode ser limitado, embora a natureza 
do apoio não seja intermitente; “apoio amplo”, oferecido de 
forma regular em mais de um ambiente, sem tempo limi-
tado, e; “apoio permanente”, oferecido de forma constante, 
com alta intensidade em ambiente natural e de natureza vital 
para a pessoa assistida.

Na criação e implementação dos procedimentos de ensino, o jovem/adulto 
com DI deve ser considerado como sujeito único, para o qual se deve buscar o 

desenvolvimento pleno
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O modelo teórico da DI, na perspectiva da AAIDD (2010) e 
do DSM-V (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 
2014), aponta que o funcionamento individual é o resultado 
das interações de suportes em cinco dimensões: 
• Habilidades intelectuais: raciocínio, planejamento, reso-

lução de problemas, compreensão de ideias complexas, 
aprendizagem rápida e por meio da experiência, etc;

• Comportamento Adaptativo: habilidades conceituais 
(tomada de iniciativa, leitura funcional, matemática, utili-
zação do dinheiro etc.), sociais (esperar a vez, ser respon-
sável, conferir o troco, respeitar sinais de trânsito etc.) e 
práticas (atravessar a rua com segurança, não conversar 
com estranhos, cuidar da higiene pessoal etc.) nas ativida-
des cotidianas;

• Saúde: física e mental, incluindo o bem-estar social;
• Participação: engajamento, interação social e papéis sociais 

na vida diária, no trabalho, na educação, no lazer, nas práti-
cas religiosas e nas atividades culturais. Devem-se conside-
rar na avaliação (observação direta) as oportunidades que 
o ambiente oferece para efetiva participação das pessoas 
com DI;

• Contexto: inter-relação das condições de vida diária das pes-
soas com DI, contemplando os fatores pessoais e ambientais.

Antes de colocar esses suportes/apoios em prática, é 
imprescindível realizar uma avaliação para verificar a inten-
sidade e a necessidade de apoio da pessoa com DI, verifi-
cando quais atividades ela realiza de forma independente 
e quais ela necessita de alguma ou de muita ajuda. Deve-se 
também identificar o que a pessoa deseja realizar, o que é 
funcional de ser ensinado para que utilize imediatamente 
em sua rotina, avaliar a natureza do apoio de que necessitará 
para realizar as atividades desejadas, desenvolver um plano 
de ação para obter e fornecer suportes de outras pessoas, 
iniciar e monitorar o plano, e avaliar os resultados indivi-
duais (AAIDD, 2010). 

Deve-se ainda avaliar os comportamentos adaptativos, 
para conhecer melhor o nível de gravidade de deficiência. 
A avaliação pode ser feita de forma clínica ou por meio de 
medidas individualizadas, culturalmente e psicometricamente 
adequadas. Como respondentes dessa avaliação podem par-
ticipar pais, cuidadores, professores, familiares ou qualquer 
pessoa que conheça a pessoa com DI avaliada, e a própria 
pessoa com DI, na medida do possível (ASSOCIAÇÃO 
AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2014). No entanto, na 
realidade brasileira, não foram encontrados instrumentos 
padronizados e validados para a medição do funcionamento 
adaptativo. Uma equipe coordenada por uma das autoras 

(MAA) na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 
tem trabalhado na adaptação e na validação de uma Escala 
de Intensidade de Apoio (SIS) para a realidade brasileira. 
A Escala SIS tem como objetivo verificar, por meio de entre-
vista com responsáveis, cuidadores e/ou a própria pessoa 
com DI, qual a intensidade de apoio que o indivíduo com 
DI necessita para as áreas de comportamentos adaptativos.

Thompson et al. (2004) e Anache (2002) destacam 
que o objetivo central de uma avaliação consiste na identi-
ficação das necessidades do indivíduo com DI para elabo-
rar um planejamento adequado de ensino. Antes de criar 
um programa de ensino de habilidades funcionais a pes-
soas com DI, deve-se conhecer a pessoa que irá aprender, 
ou seja, suas características, habilidades, potencialidades, 
dificuldades, estilo de aprendizagem, preferências, aversões 
e necessidades de apoio, além do contexto em que vive. 
Na criação e implementação dos procedimentos de ensino, 
o jovem/adulto com DI deve ser considerado como sujeito 
único, para o qual se deve buscar o desenvolvimento pleno 
(CARDOSO, 1997).

Na maioria das vezes, as pessoas com DI não realizam 
as atividades com independência devido às contingências 
a que estão submetidas em seu contexto familiar e comu-
nitário. Verifica-se então a importância e necessidade de 
fornecer subsídios para que elas tenham oportunidade de 
se tornarem mais independentes e autônomas e consegui-
rem participar de forma ativa na sociedade. Para que isso 
seja possível, é necessário criar e implementar programas de 
ensino que respeitem as individualidades e realizem as adap-
tações necessárias de ensino e aprendizagem (ARANTES; 
NAMO, 2012). Gargiulo (2008) corrobora as ideias expos-
tas e salienta essa necessidade, destacando que, ao criar pro-
gramas de ensino, faz-se necessário a utilização de técnicas 
que modifiquem as contingências ambientais e comporta-
mentais, com o intuito de reduzir os comportamentos ina-
dequados e estabelecer/ensinar comportamentos adequa-
dos, fornecendo oportunidades para realização de tarefas 
com independência e níveis de ajuda adequados, quando 
necessário. De forma a buscar uma maior eficácia dessas 
técnicas, é indicada a utilização de princípios do Currículo 
Funcional Natural, os quais sugerem que se deve ensinar 
atividades funcionais em ambientes naturais, utilizando 
materiais e procedimentos próximos do real.

O Currículo Funcional Natural surgiu no início da década 
de 1970 com um grupo de pesquisadores da Universidade 
do Kansas, Estados Unidos, que propôs um currículo para 
ser utilizado com crianças de quatro e cinco anos de idade 
e desenvolvimento típico. O currículo foi proposto com o 
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intuito de ensinar e desenvolver habilidades funcionais nas 
crianças, de forma que conseguissem ter maior indepen-
dência e criatividade assim como participassem de forma 
mais efetiva na comunidade. Buscava-se aumentar as respos-
tas adaptativas adequadas e diminuir os comportamentos 
que as tornavam menos integradas a seus contextos sociais 
(SUPLINO, 2005).

Na década de 1980, Liliana Mayo e Judith Leblanc, com 
uma equipe do Centro Ann Sullivan no Peru, modificaram e 
adaptaram o Currículo Funcional Natural para ser utilizado 
também com pessoas com DI e/ou transtorno do espectro do 
autismo (LEBLANC, 1992; SUPLINO, 2005). Atualmente, 
esse currículo é utilizado em todo o mundo e encontra-se em 
constante aperfeiçoamento.

As habilidades que se deseja alcançar por meio do Currículo 
Funcional Natural foram divididas em três categorias: 
1. habilidades com utilidade básica generalizada (seguir ins-

truções, imitar os outros etc.), que podem ser utilizadas em 
todos os ambientes e são úteis na aprendizagem de todas 
as atividades; 

2. habilidades utilizadas em diversas atividades (lavar, orde-
nar etc.), mas não em todas que a pessoa realiza em seu 
cotidiano; e 

3. habilidades relacionadas a sequências de tarefas específicas 
(alimentar-se, vestir-se, banhar-se etc.). 

Para o planejamento do currículo, é necessário que metas 
individuais sejam traçadas, buscando a independência, a pro-
dutividade e a felicidade da pessoa com DI e definindo-se a 
intervenção a ser implementada para que os objetivos propos-
tos sejam alcançados (LEBLANC, 1992).

Há três perguntas básicas que devem ser feitas e respondi-
das para se planejar e desenvolver um currículo e programar 
o ensino para pessoas com DI: 
1. O que ensinar? 
2. Para que ensinar? e 
3. Como ensinar?

Levando sempre em consideração as especificidades de 
quem irá aprender (LEBLANC, 1992). 

No Brasil, os programas de ensino de habilidades adap-
tativas têm como foco atividades ocupacionais (SILVEIRA, 
2013) ou atividades de vida diária (CUCCOVIA, 2003; 
BOUERI, 2010; ZUTIÃO, 2013; BOUERI, 2014). Já na 
realidade norte-americana, o foco é o ensino de habilidades, 
como habilidades acadêmicas funcionais, de vida comunitá-
ria, de saúde e segurança (GARGIULO, 2008). Esses estu-
dos salientam a importância da criação de programas que 
ensinem habilidades adaptativas a jovens e adultos com DI 
não só dentro de suas residências, mas também em escolas, 
instituições e comunidades, para que se tornem mais inde-
pendentes, aprendam e convivam com comportamentos 
mais adequados para a sociedade.

MÉTODO
Este estudo teve como objetivo demonstrar que o ensino de 
uma atividade específica para jovens com DI pode interferir 
no desempenho de comportamentos adaptativos quando ava-
liada sua intensidade de apoio. Duas pessoas participaram desta 
pesquisa: uma jovem de 19 anos do sexo feminino e com diag-
nóstico de DI — síndrome de Down —, que frequentava duas 
instituições especializadas; e sua mãe de 41 anos, vendedora 
autônoma e com ensino fundamental incompleto. A pesquisa 
foi realizada em uma cidade de médio porte do interior pau-
lista. A atividade pivotal – definida como o conjunto de ativi-
dades ou comportamentos centrais para o ensino e a apren-
dizagem – foi, para esta jovem, fazer compras. Os ambientes 
utilizados foram: casa da família, supermercado 1 e 2 (a partir 
da 11ª sessão), loja de departamentos e quitanda – todos em 
um raio de no máximo dois quilômetros da casa das partici-
pantes. A inclusão do segundo supermercado foi necessária, 
pois as participantes se mudaram para um bairro distante do 
primeiro, dificultando a pesquisa (Quadro 1). 

A Escala SIS — Scale Intensity Support (THOMPSON et 
al., 2004) —, usada como instrumento de avaliação nesta pes-
quisa, dimensiona a necessidade de apoios das pessoas com DI 
e idade superior de 16 anos na realização de habilidades adap-
tativas. A Escala SIS é composta por três seções: 
1.  Escala de Necessidades de Suporte, composta por 49 ati-

vidades de vida, agrupadas em seis partes: vida no lar, vida 

Três perguntas básicas que devem ser feitas e respondidas para se planejar e 
desenvolver um currículo e programar o ensino para pessoas com DI: 

O que ensinar? Para que ensinar? e Como ensinar?

REVISTA DI  •  NO 11  •  2017 7



comunitária, aprendizagem ao longo da vida, emprego, 
saúde e segurança, e vida social; 

2. Atividades de Proteção e Advocacia, com oito itens; e
3. Necessidades de Suporte Médico Excepcional e 

Comportamental, com 15 condições médicas e 13 com-
portamentos-problema que tipicamente requerem aumento 
nos níveis de suporte, independente das necessidades de 
suporte da pessoa relativas a outras áreas. As Seções 1 e 2 
foram examinadas por meio de três medidas de necessidade 
de suporte: 
1. frequência de apoio; 
2. tempo de suporte diário; e 
3. tipo de suporte.

Essas devem ser somadas em cada atividade e depois por 
área para que seja calculada a intensidade de apoio. Esse ins-
trumento de avaliação foi aplicado antes e após a implemen-
tação do Programa Vida na Comunidade.

Após o cumprimento de todos os aspectos éticos — aceite 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos e assi-
natura dos termos de consentimento e assentimento —, a SIS 
foi aplicada antes das intervenções para avaliar a intensidade 
de apoio da jovem e auxiliar na seleção da atividade que seria 
ensinada. Trabalhou-se com as participantes na atividade fazer 
compras. Para aumentar a independência da jovem na realiza-
ção da atividade, houve adaptação de uma lista de compras 
(Figura 1). A decisão sobre o que seria comprado se realizava 
de acordo com a realidade das participantes, ou seja, os itens 
comprados seriam os necessários para elas.

O Programa Vida na Comunidade, proposto por Zutião 
(2016), teve como objetivo ensinar pais e familiares a forne-
cer auxílios que possibilitassem aprendizagens de atividades 
de vida na comunidade a jovens com Deficiência Intelectual, 
de forma a favorecer a independência na realização de ativi-
dades rotineiras. A implementação do programa se dividiu 
em sessões teóricas e práticas. Nas quatro sessões teóricas, 

foi utilizada uma apostila que serviu de material instrucional 
para a mãe, tratando do Currículo Funcional Natural, ativida-
des de vida na comunidade, importância da família no ensino 
e aprendizagem, e seleção, adaptação e aplicação de procedi-
mentos de ensino. 

Nessas sessões teóricas, buscou-se explicar e discutir 
cada um dos temas supracitados e retirar todas as dúvidas 
da mãe quanto aos conceitos e à aplicação prática deles. 
As sessões também propuseram duas atividades práticas, 
sendo a primeira colocar em prática a cadeia de comporta-
mentos, ou seja, todos os passos da atividade “banhar-se” 
em sua ordem de execução; e a segunda, assistir e anali-
sar um vídeo de uma sessão de intervenção, e realizar uma 
autoavaliação sobre os níveis de ajuda que a mãe fornecia 
à filha durante a sessão assistida. Na primeira atividade, a 
mãe demonstrou compreender o que era para ser feito e rea-
lizou a tarefa proposta com êxito. Além disso, interessou-se 
em saber como montar a cadeia de comportamentos — ela 
e a pesquisadora, juntas, montaram a cadeia de comporta-
mentos da atividade “vestir-se”. Quanto à segunda atividade, 
a mãe teve diversas dúvidas, e assim os vídeos foram pau-
sados e retomados diversas vezes para uma melhor avalia-
ção. Dessa forma, quando as dúvidas surgiam, a pesquisa-
dora explicava e fornecia exemplos no vídeo. As dúvidas da 
mãe tiveram relação com o tipo de auxílio fornecido, com 
a forma de aplicação dos procedimentos e a postura deles. 
A mãe percebeu que, algumas vezes, não fornecia oportu-
nidade nem auxílio para a filha. Na fala “vixe, olha lá, o pro-
blema é a mãe (...) eu preciso me segurar pra não fazer (...)”, 
fica clara a sua percepção do comportamento inadequado.

As sessões práticas consistiram em 30 sessões de interven-
ção (aplicação dos procedimentos de ensino em duas sessões 
por semana), sete de manutenção (sessões mais espaçadas, 
primeiro semanalmente e depois quinzenalmente), e três de 
generalização (sessões em outros ambientes que necessita-
vam das mesmas habilidades aprendidas). Nessas sessões, a 

D
ía

de

Participantes Caracterização

Jovem – J1
Idade Gênero Diagnóstico Escolaridade

19 Feminino Síndrome de Down Instituições Especializadas

Familiar – F1
Parentesco Idade Gênero Escolaridade Profissão

Mãe 41 Feminino 4ª Série do Ensino Fundamental Vendedora

Atividade pivotal Fazer compras em diferentes contextos

Local de Realização da Pesquisa Casa da família, supermercado 1 e 2 (a partir da 11ª sessão), loja de departamentos e quitanda.

Quadro 1. Descrição dos participantes.
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primeira autora deste artigo (PZ) instruía, supervisionava e 
fornecia auxílios — dica verbal; dica verbal e demonstrativa 
sem auxílio físico na jovem; e dica verbal e demonstrativa com 
auxílio físico na jovem — para a mãe aplicar os conhecimentos 
aprendidos com a teoria e ensinar a jovem com DI a realizar os 
comportamentos propostos, fornecendo os níveis de ajuda — 
dica verbal; dica verbal e demonstrativa; auxílio físico parcial; 
auxílio físico total — somente quando necessários, de forma a 
garantir uma maior independência. O programa de interven-
ção durou aproximadamente um ano.

Após o término do Programa Vida na Comunidade, a 
SIS foi novamente aplicada, com o intuito de verificar se o 
nível de intensidade de apoios havia mudado e se a apren-
dizagem das habilidades de uma atividade ensinada (fazer 
compras) tinha sido generalizada e/ou auxiliado na inde-
pendência em outras áreas adaptativas. A jovem com DI e 
sua mãe participaram das duas aplicações da Escala SIS, 
antes e após a implementação do programa. Era dada pre-
ferência para que a jovem com DI respondesse às questões, 
mas em alguns momentos ela contou com o auxílio da mãe 
para dar as respostas. Nas perguntas respondidas pela mãe, 
foram solicitados exemplos de pelo menos uma situação em 
que a jovem precisou do apoio citado e como ele era forne-
cido. A análise das necessidades e intensidades de apoio foi 
realizada de acordo com as instruções do manual da Escala 
SIS (THOMPSON et al., 2004). Para a análise foram con-
siderados o tipo, a frequência e o tempo diário de apoio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com os resultados obtidos, é possível concluir que, ao imple-
mentar o Programa Vida na Comunidade, a mãe começou a 
emitir mais respostas adequadas, que favoreceram a aprendi-
zagem da jovem com DI, e consequentemente aumentou sua 
independência na realização das atividades ensinadas. Pode-se 
observar que, somente com a oferta de oportunidades para rea-
lizar os comportamentos solicitados, sem a inserção específica 
de procedimentos de ensino, já houve um aumento na inde-
pendência. Além disso, o auxílio mais utilizado para o ensino 
foi a dica verbal, e os auxílios físicos raramente foram utiliza-
dos durante a implementação do programa. Tais dados corro-
boram as pesquisas de Boueri (2010; 2014), Zutião (2013) e 
Silveira (2013).

Um comentário da mãe antes da implementação do pro-
grama revelou a descrença na filha com DI de realizar as ativi-
dades planejadas: “Será que ela vai fazer isso? Ela não fala com 
as pessoas não (...) Ela não sabe contar, não sei se vai dar certo (...) 
Ela depende muito de mim, pra tudo (...)”. As sessões de inter-
venção, porém, deixaram claro que a jovem tinha potencial e 

sabia realizar muitos comportamentos, precisando apenas de 
oportunidade e incentivo para executá-los. O comentário da 
mãe em uma das sessões mostrou o reconhecimento dessas 
habilidades pouco exercitadas: “Você viu? Ela achou sozinha o 
detergente! (...) Ela já está sabendo o lugar de umas coisas no mer-
cado”. Aos poucos, a mãe mudou sua percepção sobre as habi-
lidades da filha e lhe forneceu mais independência.

A Figura 2 representa os resultados da Escala SIS obtidos 
pela jovem ( J1). As linhas apresentam os escores e as colunas, 
as áreas avaliadas (vida doméstica, vida comunitária, aprendi-
zagem ao longo da vida, emprego, saúde e segurança e ativi-
dades sociais). A última coluna apresenta o índice geral com a 
média de desempenho em todas as atividades avaliadas. A linha 
vermelha com marcadores em formato de círculo representa 
os dados obtidos antes da implementação do Programa Vida 
na Comunidade e a linha verde com marcadores em formato 
de losango mostra os dados obtidos após a implementação do 
programa. A leitura dos dados deve ser feita considerando que 
os índices mais baixos representam pouca necessidade de apoio 
da jovem e os mais altos indicam a necessidade de muito apoio 
no desenvolvimento das atividades adaptativas.

Figura 1. Lista de compras.
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Pontuação Geral dos Níveis de Suporte

A. Vida Doméstica
B. Vida 

Comunitária
C. Aprendizagem 
ao longo da vida  

D. Emprego
E. Saúde e 
Segurança

F. Sociais Índice Geral

17-20  17-20  17-20  17-20  17-20  17-20  >131

15-16 15-16 15-16 15-16 15-16 15-16 124-131  

14 14 14 14 14 14 120-123

13 13 13 13 13 13 116-119

113-115

12 12 12 12 12 12 110-112

108-109

106-107

11 11 11 11 11 11 105

102-104

10 10 10 10 10 10 100-101

98-99

9 9 9 9 9 9 97

94-96

92-93

8 8 8 8 8 8 90-91

88-89

7 7 7 7 7 7 85-87

6 6 6 6 6 6 82-84

5 5 5 5 5 5 75-81

1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 <74

Figura 2. Resultado da Escala SIS Jovem 1

Antes da Implementação do Programa Após a Implementação do Programa

ESCALA DE INTENSIDADE DE APOIOS E A 
GENERALIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Pode-se observar que a J1, antes da implementação do Programa 
Vida na Comunidade, apresentou maior intensidade de apoio 
na área de “Emprego” com índice igual a 11, seguido pelas áreas 
“Aprendizagem ao longo da Vida” e “Saúde e Segurança” com 
índice 10, “Vida Comunitária” com índice 9, e “Vida Doméstica” 
e “Sociais” com índice 8. A média obtida nessa aplicação era 
de 94-96. Após a implementação do programa, os índices de 
apoio diminuíram em todas as áreas de atividades adaptati-
vas. Os índices de apoio na segunda avaliação foram de 9 em 
“Emprego” e “Aprendizagem ao Longo da Vida”, 7 em “Vida 
Comunitária”, “Saúde e Segurança” e “Sociais”, e 6 em “Vida 
Doméstica”. O índice geral diminuiu cinco posições, para 82-84, 
ficando apenas dois índices acima do tido como normalidade.

Outros três jovens da pesquisa de Zutião (2016) apresentaram 
resultados muito semelhantes aos de J1. Antes da implementação 
do Programa Vida na Comunidade, os quatro jovens necessitavam 

de apoio na realização de atividades adaptativas em todas as áreas 
avaliadas. A média geral obtida pelos jovens na primeira aplicação 
variou entre 90-91 e 94-96. Na segunda aplicação, após um ano 
da implementação do programa, os índices de apoio diminuíram 
para todos os jovens na maioria das áreas avaliadas pela Escala SIS, 
e o índice geral variou entre 82-84 e 85-87.

É importante salientar que, no Programa Vida na Comunidade, 
foi trabalhada apenas uma atividade específica da área “Vida 
Comunitária” com cada jovem, e o reflexo da aprendizagem 
pode ser visualizado na maioria das áreas adaptativas. Ou seja, 
as habilidades aprendidas foram generalizadas para outras ati-
vidades, e consequentemente a intensidade de apoio diminuiu. 
A generalização dos comportamentos aprendidos reforça a 
eficácia de uma aprendizagem completa obtida pelos partici-
pantes. Leblanc (1992) aponta que a prática de habilidades 
funcionais com uso imediato na rotina das pessoas com DI 
amplia as oportunidades de generalização. Essa pode ter sido 
uma das causas na diminuição de apoio nas demais áreas de 
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condutas adaptativas, já que as respostas aprendidas em uma 
atividade específica se estenderam a outras áreas. As observação 
de Gargiulo (2008) convergem para as conclusões de Leblanc 
(1992) e reiteram os dados deste estudo, apontando para a 
importância de manutenção e generalização das atividades ensi-
nadas. Outros estudos (CUCCOVIA, 2003; BOUERI, 2010; 
SILVEIRA, 2013; ZUTIÃO, 2013; BOUERI, 2014) indicaram 
que os comportamentos aprendidos nos programas propos-
tos se mantiveram e foram generalizados a outros contextos.

A melhora no desempenho de comportamentos adaptati-
vos possibilita melhor adaptação do indivíduo ao meio social 
da pessoa com DI. A aplicação prévia da Escala SIS norteou 
o plano de intervenção e auxiliou na análise da eficácia das 
estratégias de ensino utilizadas (THOMPSON et al., 2004). 

CONCLUSÕES
Anache (2002), Thompson et al. (2004) e outros autores 
destacam que a avaliação deve auxiliar na identificação das 
necessidades e no planejamento do ensino. Outros auto-
res (LEBLANC, 1992; CARDOSO, 1997) descrevem a 

importância de conhecer o meio social e as características de 
quem irá aprender, para que seja planejado um ensino fun-
cional. Leblanc (1992) e Gast e Ledford (2014) salientam a 
importância da avaliação contínua, que propicie um melhor 
acompanhamento da aprendizagem e auxilie na visualização 
da necessidade de se modificar e/ou adaptar procedimentos, 
estratégias e materiais para melhorar a independência no 
ensino e/ou realização dos comportamentos.

A adoção das premissas do Currículo Funcional Natural, a 
implementação do Programa Vida na Comunidade e a aplica-
ção da Escala SIS permitiram conhecer os participantes da pes-
quisa, programar o ensino e visualizar as mudanças nos desem-
penhos dos pais/familiares e dos jovens com DI. Destaca-se 
a importância da Escala SIS, que auxiliou na escolha das ati-
vidades, mostrou-se sensível à mudança comportamental dos 
participantes — ao registrar a diminuição da intensidade e da 
necessidade de apoios nas diversas áreas adaptativas, após a 
implementação do programa —, e poderia ser utilizada mais 
intensamente para nortear as escolhas de ações junto aos planos 
de ensino para pessoas com DI e para verificar sua efetividade.

REFERÊNCIAS 
ALMEIDA, M. A. Apresentação e análise das definições de deficiência 
mental proposta pela AMMR – Associação Americana de Retardo Mental de 
1908 a 2002. Revista de Educação PUC-Campinas, n. 16, p. 33-48, 2004.

AMERICAN ASSOCIATION ON INTELLECTUAL AND DEVELOPMENTAL 
DISABILITIES (AAIDD). Intellectual disability: definition, classification and 
systems of supports. Washington, D.C.: AAIDD, 2010.

ANACHE, A. A. Reflexões sobre o diagnóstico psicológico da deficiência 
mental utilizado em educação especial. Educação on-line, Seção Educação 
Especial, fev. 2002. Disponível em: <http://www.educacaoonline.pro.br/index.
php?option=com_content&id=50:reflexoes-sobre-o-diagnostico-psicologico-
da-deficiencia-mental-utilizado-em-educacao-especial&Itemid=16>. 
Acesso em: 9 set. 2016. 

ARANTES, D. R. B.; NAMO, D. Deficiência Intelectual: da família à escola. 
In: ALMEIDA, M. A. (Org.). Deficiência Intelectual: realidade e ação. São 
Paulo: Secretaria da Educação, 2012. p. 133-44.

ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA. Manual diagnóstico e estatístico 
de transtornos mentais: DSM-IV. Porto Alegre: Artmed, 2000.

ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA. Manual diagnóstico e estatístico 
de transtornos mentais: DSM-V. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

BOUERI, I. Z. A institucionalização da pessoa com Deficiência Intelectual e 
os efeitos de um programa educacional. Tese (Doutorado) – Universidade 
Federal de São Carlos, São Carlos, 2014.

BOUERI, I. Z. Efeitos de um programa educacional para atendentes visando 
à independência de jovens com Deficiência Intelectual institucionalizados. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de São Carlos, São 
Carlos, 2010.

CARDOSO, M. C. F. Abordagem ecológica em educação especial: fundamentos 
básicos para o currículo. Brasília: Corde, 1997. 

CUCCOVIA, M. M. Análise de procedimentos para avaliação de interesses 
baseado em um currículo funcional natural e seus efeitos no funcionamento 
geral de indivíduos com deficiência mental e autismo. Dissertação 
(Mestrado) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2003.

GARGIULO, R. M. Special education in contemporary society: an introduction 
to exceptionality. Birmingham: University of Alabama, 2008.

GAST, D. L.; LEDFORD, J. R. Single case research methodology: applications 
in special education and behavioral sciences. Nova York and Londres: 
Routledge, 2014.

LEBLANC, J. M. El curriculum funcional en la educación de la persona con 
retardo mental. Apresentación en de la ASPANDEM. Tradução de M. A. 
Almeida e I. Z. Boueri. Málaga, 1992. 

SILVEIRA, A. D. Programa de capacitação de cuidadores para o ensino 
de habilidades ocupacionais a um adulto com Deficiência Intelectual. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de São Carlos, São 
Carlos, 2013.

SUPLINO, M. Currículo funcional natural: guia prático para a educação na 
área de autismo e deficiência mental. Brasília: Assista, 2005.

THOMPSON, J. R. et al. Supports Intensit Scale. Washington, D.C.: American 
Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2004.

ZUTIÃO, P. Programa “Vida na Comunidade” para familiares de jovens com 
Deficiência Intelectual. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de 
São Carlos, São Carlos, 2016.

ZUTIÃO, P. Utilização do currículo funcional natural visando independência 
de jovens e adultos com Deficiência Intelectual. Monografia (Graduação 
em Licenciatura em Educação Especial) – Universidade Federal de São 
Carlos, São Carlos, 2013.

REVISTA DI  •  NO 11  •  2017 11



Avaliação da necessidade de apoios para 
pessoas com Deficiência Intelectual
Duas escalas, a SIS e a SIS-C, promovem mudanças na visão sobre a 
intensidade do suporte às atividades do dia a dia
Laura M. F. Ferreira Guilhoto1

1Doutora em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP). Médica neurologista do Departamento de Neurologia e 
Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

RESUMO: Com a mudança de paradigma do conceito médico de deficiência para o de uma condição biopsicossocial, houve 
uma transformação no modelo de atenção, anteriormente voltado para o sistema, para outro, de suporte centrado na pessoa com 
Deficiência Intelectual. Para melhor atender a essas necessidades individuais de apoios foi desenvolvida nos Estados Unidos uma 
Escala de Intensidade de Apoios (do inglês, Suports Intensity Scale — SIS). O instrumento é utilizado como ferramenta para a 
construção de planos de apoio individuais, bem como para a alocação de recursos. Há uma versão dessa escala para adultos e outra 
para crianças de 5 até 16 anos que avalia atividades do dia a dia, como vida em casa e na comunidade, aprendizagem, participação 
na escola ou emprego, saúde e segurança, hábitos sociais e busca de seus direitos. A Escala de Intensidade de Apoios foi validada 
em vários países e mais recentemente esse processo foi iniciado no Brasil.
Palavras-chave: Deficiência Intelectual; Escala de Intensidade de Apoios; Metodologia.

Em vários países, a qualificação da pessoa com 
Deficiência Intelectual (DI) para receber benefí-
cios de previdência social derivados da incapacidade 
depende do diagnóstico médico, feito com base no 

quociente intelectual (QI) do indivíduo e em suas habilida-
des de adaptação social. Os profissionais da área médica forne-
cem uma declaração de deficiência, classificando o indivíduo 
de acordo com um dos quatro diferentes níveis de gravidade 
(leve, moderada, grave e profunda). Os cuidados sociais e os 
serviços profissionais e de saúde baseiam-se nesse diagnóstico 
médico e na classificação do nível de gravidade da deficiência.

Pessoas com DI ou com outros tipos de deficiência deman-
dam uma necessidade intensa de apoios, auxílios ou adapta-
ções para participar de atividades da vida diária valorizadas na 
sociedade. Elas se distinguem das pessoas com deficiências pri-
márias causadas por problemas sensoriais (visão, audição etc.) 
e das com distúrbios relacionados à saúde mental. 

O paradigma da percepção acerca das pessoas com deficiência 
em todo o mundo mudou há anos. O foco não é mais a natureza 
das deficiências nem os déficits associados. Os indivíduos com 
deficiência agora são vistos como pessoas que têm uma vida pró-
pria e precisam de apoio. Apoio foi definido como “recursos e 
estratégias que visam promover o desenvolvimento, a educação, 
os interesses e o bem-estar pessoal de uma pessoa e que melho-
ram o funcionamento individual” (THOMPSON et al., 2009).

A discussão internacional sobre esse tema, segundo Chou 
et al. (2013), concentra-se atualmente em:  
1. custo da prestação de serviços e identificação de fatores 

que podem influenciar sua qualidade; 
2. vantagens e desvantagens dos custos individuais e suas 

implicações na qualidade dos serviços; 
3. modelagem do uso de recursos, buscando o maior alcan- 

ce possível;
4. medidas de otimização das necessidades locais, conside-

rando a limitação dos recursos.

Para promover uma mudança conceitual, valorizar o modelo 
de apoio centrado na pessoa e avaliar objetivamente as necessi-
dades de apoio de um indivíduo em atividades médicas, com-
portamentais e de vida, o psicólogo norte-americano James 
Thompson, da Universidade do Estado de Illinois, e outros 
especialistas dos Estados Unidos (2004) desenvolveram a 
Escala de Intensidade de Suporte (do inglês Supports Intensity 
Scale — SIS). Como um instrumento científico de avaliação 
das necessidades de apoio de pessoas com DI, a SIS é usada 
na construção de planos individuais de apoio e no planeja-
mento da alocação de recursos governamentais e privados para 
melhoria das condições de vida das pessoas com DI. Seus índi-
ces de confiabilidade e validade foram avaliados em mais de 
1.700 pessoas com DI nos Estados Unidos e no Canadá, mas 
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as propriedades conceituais de apoio sugerem que essa escala 
de avaliação da necessidade de apoios poderia ser utilizada 
também em populações com outras deficiências ou condições 
neurológicas. Traduzida do inglês para outras línguas, como 
francês, italiano, catalão, chinês, espanhol, hebraico e holan-
dês, a SIS é amplamente utilizada por prestadores de serviços 
e por agências governamentais em vários países.

A mudança do modelo de déficits para o de apoios  tem 
implicações importantes para a organização dos serviços rela-
cionados à deficiência, por valorizar a participação social plena e 
a autodeterminação das pessoas com DI. Idealmente, os apoios 
de cada indivíduo devem ser centrados na pessoa ou adaptados 
às necessidades específicas, às competências e às preferências 
do próprio indivíduo e de sua rede social. Isso requer o desen-
volvimento de novos sistemas de classificação e implementa-
ção de apoios, bem como mudanças na alocação de recursos 
e no planejamento financeiro (WEHMEYER et al., 2009).

O modelo socioecológico da deficiência e o paradigma de 
apoio têm influenciado diretamente a avaliação das necessida-
des e o uso de informações de avaliação, incluindo o planeja-
mento de suportes e a classificação de subgrupos (SCHALOCK; 
LUCKASSON, 2015; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 
2001; 2007). Um reflexo desse fenômeno são o desenvolvimento 
e a padronização de outros instrumentos de avaliação de neces-
sidades de apoio, como a Escala de Intensidade de Suporte para 
Adultos — SIS-A (THOMPSON et al., 2015) — e a Escala de 
Intensidade de Suporte para Crianças — SIS-C (THOMPSON; 
DE SPAIN, 2016). 

As necessidades de apoio são definidas como uma constru-
ção conceitual psicológica referente ao padrão e à intensidade 
de apoio que uma pessoa requer para participar de atividades 
humanas típicas. É preciso medir diretamente a intensidade 
dos apoios requeridos à participação de atividades cultural-
mente importantes e adequadas à faixa etária (escola, ativida-
des em comunidade, emprego etc.) quando se procura iden-
tificar suportes específicos que possam reduzir o hiato entre a 
capacidade pessoal e as exigências ambientais, promovendo o 
desempenho social típico. Os apoios são recursos e estratégias 
que melhoram o funcionamento humano e devem ser alinha-
dos com as necessidades individuais de suporte. Esta mudança 
de abordagem — avaliar as pessoas de acordo com suas neces-
sidades de apoio, e não apenas seus déficits — tem implica-
ções significativas para o planejamento de estratégias, a fim 
de atingir metas individualizadas previamente apresentadas 
e melhorar o desempenho nas atividades principais de vida 
(escola, trabalho etc.). Esse enfoque é coerente com a posi-
ção da American Association on Intellectual and Developmental 
Disabilities (AAIDD, 2017) de que, “com suporte personali-
zado adequado durante um período sustentado, a funcionali-
dade da pessoa com DI geralmente melhorará”. Por exemplo, 
pesquisadores dos Estados Unidos observaram que crianças 
com DI e transtorno do espectro autista (TEA) receberam 
mais oportunidades de aprendizado e participação em ambien-
tes escolares quando as equipes educacionais identificaram e 
implementaram necessidades de suporte com base nos dados 
de avaliação da SIS-C (BOSSAERT et al., 2009). 
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A SIS-C fornece uma medida padronizada de necessidades 
de apoio em sete domínios de atividades de vida relevantes para 
crianças com DI: vida em casa; vida na comunidade; partici-
pação na escola; aprendizagem escolar; saúde e segurança; ati-
vidades sociais; busca de apoio a seus direitos. Embora a con-
fiabilidade e a validade da SIS-C estejam bem estabelecidas, 
os pesquisadores ainda não exploraram, em crianças com DI 
e autismo, a presença de subclasses baseadas em respostas ou 
características semelhantes. Nos testes iniciais, mais da metade 
da amostra de normatização recebeu diagnóstico secundário 
de autismo (THOMPSON; DE SPAIN, 2016).

A SIS-C pode informar de forma sistemática e empírica as neces-
sidades de apoio, determinar o nível de intensidade (isto é, a classifi-
cação de subgrupos), introduzir apoios para responder às necessida-
des individuais e reavaliá-las para verificar sua eficácia. Desse modo, 
tanto as equipes responsáveis pelas avaliações de saúde quanto as de 
acompanhamento das atividades diárias podem documentar siste-
maticamente o impacto dos apoios e dos serviços nos grupos aten-
didos, com base nos respectivos perfis de necessidades.

A intensidade das necessidades de apoio pode ser utilizada 
como sustentação para a classificação de subgrupos, como pro-
posto por Luckasson et al. (1992) para DI e pela Associação 
Americana de Psiquiatria (2013) para TEA. A edição mais 
recente do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais (do inglês Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders — DSM) incorporou a linguagem relacionada à 
intensidade das necessidades de apoio e ajustou o critério de 

avaliação de déficits comportamentais adaptativos para esta-
belecer a gravidade da DI. 

Os critérios diagnósticos para TEA permanecem ligados às 
deficiências na comunicação social e à ocorrência de compor-
tamentos restritos e repetitivos, mas o DSM-5 (quinta edição) 
introduziu um sistema de classificação de três níveis fundamen-
tado na quantidade de apoio necessário na comunicação social 
e no comportamento restrito e repetitivo. O nível 3 indica a 
necessidade de “apoio muito substancial”; o nível 2, a necessi-
dade de “apoio substancial”; e o nível 1, a necessidade de “apoio” 
(ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2013). 

Essas mudanças nos campos de DI e autismo indicam a 
necessidade não apenas de instrumentos metodológicos que 
permitam a avaliação confiável das necessidades de apoio 
para nortear o planejamento de suportes individualizados 
(BOSSAERT et al., 2009). Mostram também a importância 
de uma visão derivada empiricamente de agrupamentos clí-
nicos ou subgrupos, constituídos com base em padrões seme-
lhantes de apoio. Atualmente, as classificações de subgrupos, 
como a classificação descrita no DSM-5, não se baseiam em 
informações empíricas sobre subgrupos, mas na análise das 
necessidades de suporte coletados de crianças com TEA. 

Desse modo, a avaliação das necessidades de apoios para as 
pessoas com DI por meio de instrumentos padronizados como 
a SIS permite a elaboração de planos de trabalho individualiza-
dos em médio e longo prazo que podem ser avaliados periodi-
camente e auxiliam na inclusão social dessas pessoas.
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Programa para promoção de habilidades 
sociocomunicativas para adultos com 
Deficiência Intelectual: visão da família
As habilidades conquistadas ou aprimoradas se mantiveram 
após a aplicação do treinamento, em estudo piloto
Adriana Augusto Raimundo de Aguiar1
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RESUMO: Um repertório limitado de habilidades sociocomunicativas, como se verifica na Deficiência Intelectual (DI), pode 
prejudicar o desempenho social, o sucesso acadêmico e, portanto, a inclusão social. A avaliação e o treinamento dessas habilidades 
para essa população pode ser um caminho promissor para a conquista ou fortalecimento da competência social, da independência 
e da cidadania. Este artigo apresenta uma análise parcial dos resultados da aplicação de um programa de promoção de habilidades 
sociocomunicativas em um grupo de adultos com DI, a partir do relato de familiares dos participantes. Os resultados sugeriram 
benefícios do programa para a amostra do estudo em habilidades diretamente enfocadas e outros conteúdos não abordados 
especificamente e indicaram a importância da inclusão de instrumentos que considerem a escuta dos familiares sobre os resultados 
do programa aplicado. Os resultados foram generalizados para diferentes contextos e se mantiveram ao longo do tempo, confirmando 
as potencialidades desse tipo de intervenção também para adultos com DI.
Palavras-chave: Deficiência Intelectual; Treinamento de habilidades sociais; Habilidades comunicativas.

Nos estudos com adultos com Deficiência Intelectual 
(DI) realizados no Brasil predominam pesquisas 
direcionadas à profissionalização e ao treinamento, 
o que indica a preocupação com a independência 

desses indivíduos. A profissionalização requer do aprendiz e 
futuro profissional diferentes habilidades, incluindo as sociais 
e as comunicativas.

O termo habilidades sociais consiste de um conjunto de 
habilidades empregado por um indivíduo para lidar com dife-
rentes demandas sociais que contribui para um relacionamento 

interpessoal saudável e produtivo. O desempenho/emissão de 
determinada habilidade social pode ser realizado de forma com-
petente ou não. Em outras palavras, a competência social indi-
cará a capacidade de um indivíduo em organizar pensamentos, 
sentimentos e ações para alcançar seus objetivos, articulando-os 
às demandas imediatas e mediatas do ambiente (DEL PRETTE, 
DEL PRETTE, 2001; DEL PRETTE, DEL PRETTE, 2009). 
As habilidades sociais podem ser adquiridas e aperfeiçoadas 
a partir da interação cotidiana do indivíduo com seu meio 
social. No caso de pessoas com déficits cognitivos, no entanto, 
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as condições informais de aprendizagem podem ser insuficien-
tes, sendo necessários programas diferenciados e direcionados 
diretamente para esses objetivos (AGUIAR, 2006; AGUIAR; 
DEL PRETTE, 2008; FREITAS; DEL PRETTE, 2014).

Na década de 1990, autores como Siperstein (1992) começa-
ram a criticar a ênfase em compreender como os indivíduos con-
siderados normais desenvolvem competência social, defendendo 
a necessidade de estudos com outros grupos, em particular com 
DI. Tornou-se imperativo aprofundar o estudo da aprendizagem 
das habilidades sociais e buscar alternativas para situações em que 
a aprendizagem natural não ocorre. Os estudos realizados nessa 
área no Brasil se concentram nas habilidades sociais de pessoas 
com DI no ambiente de trabalho, destacam os diferentes tipos de 
demandas de interação social exigidas pelas atividades profissio-
nais e valorizam o desenvolvimento de um repertório de habili-
dades sociais e comunicativas para a obtenção e manutenção de 
um emprego (CHADSEY; BEYER, 2001).

O estudo de Aguiar (2002) indicou a necessidade da incor-
poração de programas de Treinamento de Habilidades Sociais 
(THS) em escolas para pessoas com DI, incluindo componen-
tes verbais e não verbais entre as habilidades sociocomunica-
tivas a serem desenvolvidas. Os programas de THS já são uti-
lizados para estabelecer ou melhorar o desempenho social de 
diferentes populações em contextos distintos, mas as propostas 
de programas similares para pessoas com DI ainda são incipien-
tes (DEL PRETTE et al., 2015; AGUIAR, 2006; ANGÉLICO; 
DEL PRETTE, 2011; CARDOZO; SOARES, 2011; FREITAS; 
DEL PRETTE, 2013). Essa situação evidencia a necessidade de 
mais estudos sobre habilidades sociocomunicativas de adultos 
com DI, para facilitar sua inclusão no mercado de trabalho e 
as atividades em suas comunidades, oferecendo-lhes a opor-
tunidade de exercerem a cidadania. A inclusão das habilidades 
sociais no conjunto das habilidades adaptativas e nos critérios 
diagnósticos da DI evidencia a relevância do desenvolvimento 
de habilidades sociocomunicativas dessas pessoas, visando 
uma formação mais ampla e o preparo desses indivíduos para 
os desafios da vida adulta (FREITAS; DEL PRETTE, 2014).

Este artigo apresenta resultados parciais da pesquisa de 
doutorado da autora sobre a aplicação de um programa de pro-
moção de habilidades sociocomunicativas de pessoas com DI, 
a partir do relato de seus familiares.

O PROGRAMA DE INTERVENÇÃO
O programa de intervenção foi delineado e aplicado em 68 ses-
sões, em um total de 101 horas, e mesclou atividades em situação 
estruturada (62 sessões com duração média de duas horas cada) 
e semiestruturada (6 sessões com duração média de duas horas 
e meia cada). As sessões estruturadas foram desenvolvidas em 

ambiente interno/fechado (salas adaptadas), nas quais era possível 
um maior controle sobre as variáveis que pudessem interferir na 
estrutura previamente organizada para a sessão. As sessões semies-
truturadas foram desenvolvidas em ambiente externo (ambiente 
natural), consistindo de atividades práticas, nas quais o controle 
dessas variáveis se tornava mais difícil, como ir ao cinema, a um 
shopping center ou a um restaurante.

O programa contemplou três classes de habilidades 
sociocomunicativas: 
1. Componentes verbais de conteúdo: fazer e responder 

perguntas, elogiar, fazer e recusar pedidos, justificar-se, 
agradecer, lidar com críticas, opinar concordando e/ou 
discordando, solicitar mudança de comportamento, usar 
conteúdo de humor e expressar empatia; 

2. Componentes verbais de forma: intensidade de voz, velo-
cidade de fala e fluência; e 

3. Componentes não verbais: olhar/contato visual, ges-
tos, expressão facial, postura corporal, contato físico e 
distância/proximidade. 

De modo geral, os componentes de menor complexidade 
foram estabelecidos para as sessões iniciais, os de complexi-
dade média para as sessões intermediárias e os de maior com-
plexidade para as sessões finais.

Uma peculiaridade do programa de intervenção era o perfil 
multimodal em variados aspectos, como: contextos (internos e 
externos); recursos (jogos, apoios escritos, materiais pedagógi-
cos, músicas); procedimentos (técnicas vivenciais associadas a 
técnicas pedagógicas, cognitivo-comportamentais e fonoaudio-
lógicas); avaliação com diferentes instrumentos (questionários, 
entrevistas, Cenário Comportamental) e avaliadores (familiares, 
profissionais e juízes/peritos de área). Outra singularidade era 
o envolvimento dos familiares no delineamento do programa, 
durante sua aplicação e em sua avaliação. A avaliação de classes 
de habilidades sociais foi adaptada de Michelson, Wood e Kazdin 
(1983), por meio de situação previamente estruturada para via-
bilizar a ocorrência da habilidade foco (Quadro 1).

DESCRIÇÃO DO ESTUDO
Participaram do programa de intervenção 6 adultos com DI, de 
ambos os sexos, com idades entre 18 e 28 anos, matriculados 
em uma associação filantrópica do município de São Carlos, 
no estado de São Paulo, e, como informantes, seus familiares. 
Em alguns casos, mais um de familiar participou do estudo.

O relato dos familiares foi coletado por meio de entre-
vista semiestruturada realizada antes, após a intervenção e no 
seguimento (cinco meses após a intervenção). O roteiro da 
entrevista consistia de perguntas sobre: expectativa (pré) e 
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satisfação (pós) com o programa, repertório e desempenho 
de habilidades sociais e comunicativas do familiar com DI, 
melhoras (pré) e pioras (pós) em habilidades diretamente 
enfocadas no programa. A entrevista também abordava per-
guntas globais, incluindo questionamentos mais amplos que 
permitissem relatos sobre aspectos não questionados direta-
mente, mas considerados importantes pelo familiar. 

Após o contato inicial com os familiares para explicar o estudo 
e coletar o consentimento da participação, agendei a entrevista 
de pré-intervenção, conforme disponibilidade dos participantes, 
que seguiu o mesmo formato e os procedimentos da entrevista 
inicial, também realizada na casa dos entrevistados. O objetivo 
da entrevista de pré-intervenção era investigar as expectativas 

dos familiares com o programa, o repertório e o desempenho 
sociocomunicativo dos participantes. As informações obtidas 
ajudaram a definir os parâmetros iniciais sobre o desempenho 
sociocomunicativo dos participantes e a planejar o programa 
de intervenção. Nas entrevistas realizadas após o término do 
programa, investiguei a satisfação dos familiares e dos partici-
pantes do estudo com o programa de intervenção e eventuais 
ganhos de repertório e desempenho sociocomunicativo, com 
o propósito de complementar a avaliação do programa, sinte-
tizado no Quadro 1 e detalhado em Aguiar (2006).

Os dados obtidos nas entrevistas foram analisados quali-
tativamente em termos de validade social (satisfação com o 
programa e efeitos deste), com base nas respostas oferecidas 

Quadro 1. Síntese do programa de promoção de habilidades sociocomunicativas aplicado e avaliado no estudo com um grupo de adultos com Deficiência Intelectual.

Características do programa de intervenção

Locais

• Salas adaptadas (Instituição e locação)

• Ambientes naturais

• Locadora de filmes

• Sorveteria (duas atividades)

• Cinema/shopping

• Restaurante chinês

• Praça de alimentação/shopping
Recursos e procedimentos

Recursos Procedimentos

• Jogos

• Apoios escritos

• Materiais pedagógicos

• Músicas

• Histórias

• Figuras

• Técnicas vivenciais associadas a:

• Técnicas pedagógicas;

• Técnicas comportamentais-cognitivas;

• Técnicas fonoaudiológicas.

Organização do programa
Total: 68 sessões

101 horas

Local Tipo de situação Módulos

• Sala/Instituição: 50 sessões

• Sala/locação: 12 sessões

• Ambientes naturais: 6 sessões

• Estruturada: 62 sessões (75 horas)

• Semiestruturada: 6 sessões (9h30)

• Módulo I:

• 13 sessões estruturadas

• Módulo II:

• 45 sessões estruturadas

• 2 sessões semiestruturadas

• Módulo III:

• 4 sessões estruturadas

• 2 sessões semiestruturadas
Peculiaridades do programa – Estrutura multimodal

Contextos Recursos Procedimentos Envolvimento dos familiares Avaliação

• Interno/fechados

• Externo/abertos

• Mural

• Caderneta

• Planos de sessão

• Folhas para registro de 
tarefas de casa

• Estratégias cognitivo-
comportamentais

• Estratégias pedagógicas

• Estratégias 
fonoaudiológicas

• Avaliação

• Delineamento dos 
objetivos

• Tarefas de casa

• Questionários (familiares)

• Entrevista (familiares)

• Cenário comportamental 
(juízas)
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pelos familiares, e apresentados de forma descritiva. A aná-
lise léxica e de conteúdo dos enunciados, realizada por meio 
do programa Sphinix Léxica versão 5.0, indicou categorias 
de respostas para cada questão e pontuou suas ocorrências 
(FREITAS et al., 2002). 

Antes de ser executado, o estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa para Experimentos em Seres Humanos 
da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

RESULTADOS
As tabelas e os gráficos das figuras abaixo sintetizam a análise 
dos relatos dos familiares sobre o programa de intervenção. 
Como houve mais de uma resposta do familiar para algumas 
perguntas, o número total de palavras e expressões pode ser 
maior que o número de familiares participantes do estudo. 
A Figura 1 apresenta as expectativas dos familiares antes e 
depois da aplicação do programa. 

Os familiares relataram principalmente a expectativa de 
melhoras na comunicação (três expressões) e melhoras/mudan-
ças gerais (três); apenas uma família esperava maior indepen-
dência dos filhos com DI. Todas as famílias responderam que 
o programa atendeu às expectativas, com três referências para 
“ótimo/bom” e uma para “totalmente”. 

A Figura 2 descreve as mudanças em habilidades globais obser-
vadas pelos familiares e específicas com relação às habilidades 

sociocomunicativas, respectivamente. Houve duas referências 
para comunicação e uma para outros aspectos do comportamento 
(teimosia, atenção/observação, distância e proximidade, troca de 
turnos e respeito), que a aplicação do programa parece ter benefi-
ciado, principalmente melhora na comunicação e na intensidade 
da voz. Os outros enunciados positivos fizeram alguma relação 
com componentes específicos (intensidade de voz - dois), fazer 
perguntas e troca de turnos (um cada). Um relato fez menção à 
sistematicidade dessas mudanças, que avaliou como instáveis/
assistemáticas (gagueira e repetição de enunciados), indicando a 
necessidade de apoio em fonoterapia individual.

A Figura 3 ilustra as respostas dos familiares sobre eventuais 
ganhos em habilidades sociocomunicativas trabalhadas no pro-
grama de intervenção. Embora os familiares tenham referido com-
ponentes especificamente treinados nas respostas a outras questões, 
apenas uma referência relacionou-se a um componente específico 
treinado no programa (recusar pedidos), enquanto as demais repor-
taram componentes genéricos. Sete expressões indicaram não haver 
componentes treinados sem melhora e uma indicou um aspecto 
que não melhorou (forma da participante tratar as pessoas). Sobre 
esse último aspecto, a irmã da participante referiu que esta tratava 
bem apenas as pessoas de quem gostava, maltratando as outras. É 
importante ressaltar que, embora esse comportamento esteja dire-
tamente vinculado ao relacionamento interpessoal e à comunicação, 
não foi um dos objetivos específicos do programa de intervenção.

42,9%

42,9%

55,6%

Quais suas expectativas iniciais com relação ao programa? O programa respondeu suas expectativas iniciais?

Melhora na comunicação 3 42,9%

Melhora/mudança 3 42,9%

Maior independência 1 14,3%

Total 7 100,0%

Sim 5 55,6%

Ótimo/bom 3 33,3%

Totalmente 1 11,1%

Total 9 100,0%

14,3%

33,3%

11,1%

Figura 1. Expectativas dos familiares antes e depois da aplicação do programa de intervenção.

22,2%

22,2%

11,1%

11,1%

11,1%

11,1%

11,1%

30,0%

Você observou mudanças/melhoras? Quais? O programa auxiliou na comunicação?

Comunicação 2 22,2%

Tudo/Mudança total 2 22,2%

Teimosia 1 11,1%

Atenção/Observação 1 11,1%

Distância e proximidade 1 11,1%

Esperar a vez de falar/Troca de turnos 1 11,1%

Respeito 1 11,1%

Total 9 100,0%

Ajudou 3 30,0%

Melhora na comunicação 2 20,0%

Intensidade de voz 2 20,0%

Fazer perguntas 1 10,0%

Manutenção instável 1 10,0%

Troca de turnos 1 10,0%

Total 10 100,0%

20,0%

20,0%

10,0%

10,0%

10,0%

Figura 2. Mudanças/melhoras observadas pelos familiares na comunicação dos participantes após a aplicação do programa.
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A Figura 4 descreve a manutenção das melhoras obtidas 
com a aplicação do programa. Quatro enunciados relataram a 
manutenção das melhoras, dois apenas melhora e outros dois, 
manutenção instável. 

A Figura 5 descreve a satisfação dos familiares com a dura-
ção do programa de intervenção. Seis enunciados expressam o 
desejo por um programa de maior duração, porque o partici-
pante gostava muito, como relatado por uma família, e porque 
o programa era bom, como relatado por outra.

Alguns enunciados dos familiares ilustram os resultados. 
Questionada sobre eventuais pioras após a participação da 
filha no programa, uma mãe respondeu: “Acho que não teve... 
Então cê vê, mesmo depois que o grupo terminou, várias coisas ela 
continuou melhorando. Então, ela guardou isso pra ela. Ela não 
falou pra mim, mas continuou treinando”.

Os próximos enunciados tratam de componentes especí-
ficos treinados no programa:

Mãe, sobre o componente não verbal distância e proximi-
dade: “O D. tinha o hábito de conversar muito perto do rosto 
das pessoas, e ele agora está conversando normal; não chamei 
mais sua atenção por esse motivo”.

Mãe, sobre o componente verbal de conteúdo recusar pedido 
abusivo: “Não, isso ele ainda aceita. Ainda aceita. De fazer, 
de favorecer, de ajudar a pessoa. Ele até às vezes sacrifica ele”.

Tia, também sobre o componente verbal de conteúdo recu-
sar pedido abusivo: “Inclusive eu falei: ‘Se o Mateus (sobrinho) 
estivesse chorando e eu tivesse que lavar a louça e pedisse pra 
você olhar um pouquinho ele, o que você achava: normal ou é 
abusivo?’ Ela falou: ‘É normal, porque eu adoro olhar criança’”.

Embora uma análise da resposta da participante à situação 
proposta pela tia possa levar a um questionamento sobre a asser-
tividade do argumento utilizado para considerar o pedido nor-
mal, pode-se considerar indícios de resultados positivos nesse 
componente, uma vez que a sobrinha/participante do estudo, de 

acordo com o relato da tia, já analisava os pedidos feitos e tentava 
discriminá-los antes de decidir se deveria aceitá-los ou recusá-los.

Outros depoimentos trataram de habilidades não aborda-
das diretamente pelo programa, mas com mudanças positivas 
após sua realização.

Tia, sobre ensinar o que aprendeu: “Ela começou a observar mais 
a gente assim o que era certo, o que não era errado, começou a tipo 
chamar a gente no canto e falar: Olha não é assim, é assim que a 
professora ensinou, assim, assim... Isso, pra gente. Pra gente aprender”.

Irmã, sobre independência e iniciativa; o relato refere-se 
a um curso de culinária frequentado por ambas: “Daí ela 
ia comigo. Só que teve um dia de eu não tá bem nem nada 
e eu não fui. E também eu já tinha terminado o meu curso 
e como ela começou depois de mim ela ainda tinha que ter 
mais uma aula, né?... Então daí ela foi sozinha. Não precisou 
eu falar: Olha M. hoje tem, se você quiser pegar o livro, você 
tem que ir lá, tal. E ela pegou e foi só... Então tem coisas que 
a M. já toma a decisão, a iniciativa de fazer, né? E antes ela 
num tinha. Então ela melhorou muito nesse aspecto, né?”.

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

62,5%

Quais melhoras/mudanças observadas nos
aspectos especificamente treinados? Teve algum aspecto treinado que não mudou/melhorou?

Recusar pedidos 1 25,0%

Comunicação 1 25,0%

Melhorou 1 25,0%

Todos 1 25,0%

Total 4 100,0%

Não teve 5 62,5%

Tudo melhorou 2 25,0%

Tratamento das pessoas 1 12,5%

Total 8 100,0%

25,0%

12,5%

Figura 3. Melhora ou ausência de mudança nos componentes sociocomunicativos treinados no programa de intervenção.

50,0%

25,0%

25,0%

As melhoras que ocorreram se mantiveram depois do programa?

Manutenção/Mudança permanente 4 50,0%

Melhora 2 25,0%

Manutenção instável 2 25,0%

Total 8 100,0%

Figura 4. Manutenção de melhoras obtidas após o término do programa 
de intervenção.

66,7%

22,2%

Acha que a duração do programa foi satisfatória?

Deveria ter durado mais 6 66,7%

Gostava muito 2 22,2%

Era bom 1 11,1%

Total 9 100,0%

11,1%

Figura 5. Satisfação com a duração do programa de intervenção.
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Mãe, sobre teimosia, ouvir e perceber os outros: “Quando 
sai isso também mudou, nesse ponto (de passeios) mudou bas-
tante. Cada vez de sair era uma loucura a teimosia. Quando ela 
inventava que queria alguma coisa, até fazer entender... Não 
tinha meio de fazê ela entender e aceitar quando não dava. 
Tinha que dá uma volta. Não vou dizer que não voltou a acon-
tecer, mas melhorou bastante. E ela gostava muito do grupo”.

Mãe, sobre trabalho em grupo: “Ela saber trabalhar em 
grupo junto com os amigos. Ter união. Saber resolver as coisas 
em grupo... Lá ela aprendeu a fazer as coisas em grupo melhor 
a escutar os outros”.

Sobre a possível relação entre as mudanças de compor-
tamento observadas e a participação no programa de treina-
mento, a mãe de uma das participantes comentou: “Acho que 
tá relacionado, porque mesmo que a gente conversava com ela e na 
escola também, não adiantava. Tinha hora que a gente cansava”.

CONCLUSÕES
Os relatos familiares indicaram efeitos positivos do programa 
delineado e aplicado para a amostra do estudo, confirmando 

as potencialidades de programas para a promoção de habilida-
des sociais, entre elas as comunicativas também para adultos 
com DI. Os resultados positivos observados com a incorpora-
ção dos familiares no programa de intervenção fortalecem as 
pesquisas em Educação Especial que enfatizam a importância 
da participação da família em todo o processo educacional de 
pessoas com DI (ARAÚJO, 2001; DELIBERATO; MANZINI; 
GUARDA, 2004).

A avaliação multimodal no campo das habilidades sociais 
é uma orientação dos pesquisadores da área por permitir uma 
melhor possibilidade de análise dos resultados, uma vez que 
promove a observação e avaliação do comportamento focado 
em diferentes situações, contextos e por diferentes interlocu-
tores (CABALLO, 2003; DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2004; 
2005). A inclusão dos familiares nesse processo possibilitou 
análises importantes, particularmente quanto à generaliza-
ção dos resultados para outros contextos e à manutenção dos 
efeitos da intervenção mesmo após seu término. Este estudo 
reitera a importância das habilidades sociocomunicativas na 
DI, desde aspectos diagnósticos até o oferecimento de servi-
ços visando à independência dessa população em diferentes 
setores da vida, e de mais pesquisas nessa área.
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Propostas de ajustes na triagem da 
hiperplasia adrenal congênita por 
deficiência da 21-hidroxilase
Os valores de 17-hidroxiprogesterona neonatal ajustados à idade da coleta 
e ao peso de nascimento reduziram as taxas de resultados falso-negativos 
e melhoram a eficácia da triagem da hiperplasia adrenal congênita
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RESUMO: A principal preocupação relacionada à triagem neonatal para hiperplasia adrenal congênita (HAC) por deficiência da 
21-hidroxilase é a taxa elevada de resultados falso-positivos (RFP) associados principalmente à prematuridade, sendo que falso-
negativos também podem ocorrer devido à coleta precoce das amostras ou pelo uso de glicocorticoide antenatal. O objetivo deste 
estudo foi otimizar a triagem da HAC por meio da determinação de valores de normalidade da 17-hidroxiprogesterona neonatal 
(N17OHP) ajustados de acordo com o peso ao nascimento e a idade no momento da coleta da amostra neonatal. Foram avaliados 
dados de 271.810 recém-nascidos do Estado de São Paulo, triados pelo programa da APAE DE SÃO PAULO e os valores da 
N17OHP foram analisados de acordo com o tempo de vida na coleta da amostra e o peso de nascimento. Recém-nascidos afetados 
e assintomáticos com valores persistentemente alterados de 17-hidroxiprogesterona foram submetidos ao sequenciamento do gene 
da 21-hidroxilase. Os níveis da N17OHP nos grupos coletados precocemente, entre 48 e 72 horas de vida, foram significativamente 
menores do que os colhidos posteriormente em todas as faixas de peso ao nascimento. A taxa de RFP foi de 0,2% usando o 
percentil 99,8, e 0,5%, com o percentil 99,5. O percentil 99,8 foi o que possui melhor valor de corte para a N17OHP, distinguindo 
entre recém-nascidos afetados e não afetados, com a menor taxa de RFP. Quarenta e quatro pacientes com a forma mais grave, 
perdedora de sal, e cinco com a menos grave, a virilizante simples, foram identificados, cujos diagnósticos foram confirmados pelo 
estudo molecular. Nenhum recém-nascido afetado foi identificado com resultado falso-negativo. O valor preditivo positivo do 
teste neonatal usando o percentil 99,8 nas coletas antes e depois de 72 horas foi de 5,6% e 14,1%, respectivamente e, utilizando 
o percentil 99,5, de 2,3% e 7%, respectivamente. Os testes genéticos moleculares identificaram dois recém-nascidos com a forma 
de início tardio, não clássica, entre os 29 resultados neonatais falso-positivos que também tiveram testes confirmatórios séricos 
alterados. Concluímos que os valores de N17OHP ajustados à idade de coleta da amostra e ao peso ao nascimento reduziram a taxa 
de resultado falso-positivo, e o uso de valores da N17OHP com base no percentil 99,8 melhorou a eficácia da triagem neonatal. 
Palavras-chave: Hiperplasia Adrenal Congênita; 17-Hidroxiprogesterona Neonatal (N17OHP); Triagem Neonatal; Tempo de 
vida na coleta; Peso ao nascimento.

A hiperplasia adrenal congênita (HAC) devido à defi-
ciência da enzima 21-hidroxilase é um distúrbio 
genético comum, causado por mutações no gene 
CYP21A2. O comprometimento da atividade da 

enzima 21-hidroxilase resulta em diminuição da síntese de hor-
mônios esteroides cortisol e/ou aldosterona, importantes no 
metabolismo, e leva a um espectro de manifestações clínicas, 
variando desde um tipo de virilização simples, com alteração 
de genitália externa pré-natal em meninas, até uma condição 
potencialmente fatal, que é a forma perdedora de sal.

A HAC é uma doença elegível para os programas de tria-
gem neonatal (TN) que visam estabelecer um diagnóstico 
precoce para prevenir morbidade e mortalidade significati-
vas. O programa piloto de TN para HAC no Brasil revelou 
uma frequência alta de formas clássicas — aproximadamente 
1:10.000 nascidos vivos nos Estados de São Paulo e Goiás —, 
justificando a introdução da HAC no Programa Nacional de 
Triagem Neonatal no Brasil em novembro de 2013. A triagem 
mostra alta eficácia de detecção de casos graves, mas a taxa de 
resultados falso-positivos (RFP) variando de 0,4 a 9,3% é uma 
preocupação significativa. Aproximadamente 70% dos RFP se 
devem à prematuridade e/ou ao baixo peso ao nascer. 

Para amenizar o problema, os autores deste artigo, com base 
nos resultados obtidos, sugerem protocolos que consideram a 
variação fisiológica nos valores de 17-hidroxiprogesterona neo-
natal (N17OHP), substrato que sofre ação da enzima 21-hidro-
xilase e está elevado quando há deficiência desta, ajustando 
os valores de corte de 17OHP para a idade gestacional e/ou o 

peso de nascimento. No entanto, os dados relativos aos valores 
de corte da 17OHP em programas de triagem são conflitantes. 
Além disso, a idade na coleta de amostras influencia os níveis 
17OHP neonatais; um estudo prévio indicou que o ajuste dos 
valores de corte da 17OHP para a idade no momento da coleta 
pode reduzir ainda mais as taxas de reconvocação. 

Esses estudos foram publicados antes da implementação 
de um novo anticorpo no fluoroimunoensaio, a metodologia 
mais utilizada, o que melhorou sua especificidade. A variabi-
lidade nos níveis da N17OHP e a padronização dos níveis de 
corte com o novo fluoroimunoensaio poderiam melhorar a 
eficácia da TN para HAC. Após 18 meses de programa insta-
lado no Estado de São Paulo, e considerando que as coletas de 
amostras são realizadas em diferentes idades em todo o país, 
avaliamos se os níveis da N17OHP nas amostras coletadas no 
terceiro dia de vida diferiram das coletadas posteriormente. 
Foram estabelecidos diferentes valores de corte da N17OHP 
de acordo com o peso ao nascimento para determinar qual 
deles resultaria na menor taxa de RFP.

PACIENTES E MÉTODOS
O estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e da 
APAE DE SÃO PAULO. Realizou-se avaliação retrospectiva 
dos dados de 271.810 recém-nascidos do Estado de São Paulo 
submetidos a TN rotineiramente realizadas pelo Programa 
Nacional de Triagem Neonatal a partir de novembro de 2013, 
quando foi incluído o exame para HAC. Sangue foi coletado 
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do calcanhar dos recém-nascidos durante o teste obrigatório 
(teste do pezinho) no papel de filtro S&S 903. Amostras secas 
foram enviadas diariamente à APAE DE SÃO PAULO para 
análise da N17OHP.

Os recém-nascidos foram divididos em dois grupos: amos-
tras coletadas entre 48 e inferior a 72 horas de vida (grupo 1) 
e após ou igual a 72 horas (grupo 2). Os grupos 1 e 2 foram 
subdivididos em quatro subgrupos, de acordo com o peso 
de nascimento (PN1: ≤1.500 g; PN2: 1.501–2.000 g; PN3: 
2.001–2.500 g; PN4: >2.500 g), conforme delineado em estudo 
anterior (TORRESANI; BIASON-LAUBER, 2007). Todos 
os ensaios hormonais em papel de filtro foram realizados com 
os mesmos kits e anticorpos (B015112 — AutoDELFIA® — 
17OH progesterona neonatal; PerkinElmer Life and Analytical 
Sciences, Wallac Oy, Turku, Finlândia). 

Os recém-nascidos com níveis de N17OHP aumentados 
de acordo com o percentil 99,5 (protocolo atual do Estado de 
São Paulo) foram submetidos a uma nova coleta de amostras 
em papel de filtro; aqueles com níveis de N17OHP superiores 
ao dobro do percentil 99,8 foram encaminhados diretamente 
para consulta médica e submetidos à análise sérica de 17OHP, 
androstenediona e cortisol por cromatografia líquida — espec-
trometria de massas e de testosterona por fluoroimunoensaio. 
Os níveis de sódio e de potássio também foram analisados. 
Os coeficientes intraensaio e interensaio foram inferiores a 8% 
para o ensaio em papel de filtro. 

Neste estudo o diagnóstico hormonal foi validado pelo 
estudo molecular; após consentimento dos pais, amostras de 
ácido desoxirribonucleico (DNA) de leucócitos periféricos 
foram obtidas dos recém-nascidos afetados e dos assintomá-
ticos com aumento persistente de níveis séricos de 17OHP. 
O gene CYP21A2 foi amplificado pela técnica de reação em 
cadeia da polimerase (em inglês, polymerase chain reaction — 
PCR), método de amplificação (criação de múltiplas cópias) 

de DNA. Para todos os pacientes cujo DNA foi obtido, o gene 
completo foi sequenciado, incluindo as regiões codificadoras 
e as não codificadoras (íntrons). As amostras de DNA de pelo 
menos um dos pais foram colhidas e analisadas, em busca da 
origem da mutação.

Na análise estatística, utilizamos testes não paramétricos 
na comparação dos valores da N17OHP entre cada grupo 
de peso e tempo de vida na coleta neonatal. Os dados numé-
ricos são apresentados como as médias, os desvios padrão, 
as medianas, os intervalos interquartis (IQ), os intervalos 
e as porcentagens.

Diferentes valores de corte da N17OHP foram determina-
dos para os grupos G1 e G2 (tempo de vida na coleta) e em 
cada grupo de peso (PN1–4) utilizando os percentis 99,5 e 
99,8. A sensibilidade (S) e a especificidade (E) foram deter-
minadas para cada valor de corte, bem como valores preditivos 
positivos (VPP) e negativos (VPN) e o número de casos com 
RFP utilizando esses níveis de corte também foram avaliados. 

RESULTADOS
Um total de 271.810 recém-nascidos foram selecionados, 

sendo 214.092 amostras coletadas entre 48 e <72 horas de vida 
(G1) e 57.718 ≥72 horas de vida (G2). Os níveis da N17OHP 
foram significativamente menores no G1 do que no G2 em 
todos os grupos de peso ao nascimento (p<0,05) (Tabela 1).

Para determinar a eficácia dos valores de corte da N17OHP, 
recém-nascidos afetados foram avaliados. Vinte e cinco recém-
nascidos (12 masculinos e 13 femininos) apresentaram a forma 
perdedora de sal no G1 e seus níveis da N17OHP variaram de 
93,3 a 1.572,6 nmol/L. Dezenove recém-nascidos (8 masculinos 
e 11 femininos) apresentaram a forma perdedora de sal no G2 
e seus níveis da N17OHP variaram de 294,9 a 2.209,8 nmol/L. 
Cinco recém-nascidos (dois masculinos e três femininos) com 
a forma de virilizante simples foram diagnosticados nos grupos 

Tabela 1. Níveis da 17-hidroxiprogesterona (nmol/L) de acordo com o peso ao nascimento e tempo de vida na coleta.

Peso

(gramas)

Grupo G1 (<72h) Grupo G2 (≥72h)

n mediana 
(IQ) intervalo

Valor de 
corte

99,5/99,8
n mediana 

(IQ) intervalo
Valor de 

corte

99,5/99,8
p*

PN1 466
38,7 

(18,9-79,8)
(1,5 - 155,5) 330 / 360 3.583

40,2 
(23,1-75,3)

(0,7 – 200,2) 441 / 519 <0,001

PN2 1.763
24,6 

(15,9-40,2)
(0,8 - 122) 168 / 213 6.502

26,7 
(16,8-14,4)

(0,4 – 262,6) 207 / 270 <0,001

PN3 13.527
20,1 

(14,4-28,5)
(0,8 - 125,3) 96 / 117 6.813

20,7 
(13,5-33,3)

(0,4 – 138,7) 144 / 198 <0,001

PN4 198.336
15,6 

(11,7-21)
(0,5 – 169) 51 / 60 40.820

11,7 
(8,1-16,5)

(0,3 – 187,0) 60 / 75 <0,001

PN: peso ao nascimento; IQ: intervalo interquartil; *Mann-Whitney.
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G1 e G2, e os seus níveis da N17OHP variaram entre 109,8 
e 159,3 nmol/L.

Durante o período de estudo no Estado de São Paulo, 
nenhum diagnóstico de HAC com triagem negativa foi rela-
tado. Mesmo um caso de virilização simples, cuja mãe recebeu 
12 miligramas (mg) de betametasona 24-48 horas antes do 
parto, que poderia mascarar o diagnóstico, seria diagnosticado 
usando nível de corte dos percentis 99,5 e 99,8. 

Entre os 16 recém-nascidos do sexo feminino com HAC, 
apenas um foi prontamente diagnosticado ao nascimento devido 
ao reconhecimento de genitália atípica. Surpreendentemente, 
genitália atípica não foi reconhecida no parto em duas recém-
-nascidas; a outra paciente foi atribuído o gênero masculino. 
Na maioria dessas pacientes, o diagnóstico da HAC foi estabe-
lecido somente por meio da triagem neonatal, o que salienta a 
importância desse exame, especialmente para evitar o erro de 
identificação do sexo ao nascimento e detectar as formas per-
dedoras de sal, que podem oferecer riscos graves. 

Entre os pacientes com a forma perdedora de sal, dois foram 
hospitalizados com desidratação hiponatrêmica antes da libe-
ração do resultado da triagem neonatal, e 14 (seis masculinos) 
receberam imediatamente glicocorticoide e mineralocorticoide 
devido a um resultado de papel de filtro anormal associado à 
hiponatremia, sem necessidade de admissão à unidade de aten-
dimento de emergência. Nenhuma morte em razão de crises 
de perda de sal foi relatada.

O diagnóstico hormonal dos afetados foi ratificado pelo 
estudo molecular. Mutações em ambos os alelos (materno 
e paterno) no gene CYP21A2 foram observados em 16 de 
44 pacientes com a forma perdedora de sal e em quatro 
de cinco com a forma virilizante simples. Os recém-nascidos 
com a forma perdedora apresentavam mutações com com-
prometimento total ou quase total (2%) da atividade enzimá-
tica em ambos os alelos; os com a forma virilizante simples 
apresentavam mutações que predizem comprometimento 
grave da atividade enzimática (3 a 7% de atividade residual) 
em homozigose ou em combinação com as mutações cita-
das. Uma boa correlação entre genótipo e fenótipo foi obser-
vada em todos os casos com as formas clássicas. Nos outros 
pacientes remanescentes não foi permitida a coleta de amos-
tra de DNA por seus pais, e o diagnóstico da forma clássica 
foi confirmada por meio da análise hormonal em um centro 
médico privado, onde esses pacientes estão sendo seguidos 
por endocrinologistas pediátricos. Foi feito contato com cada 
centro médico, a fim de obter os dados clínicos que confir-
massem o diagnóstico.

Em relação aos RFP, levando-se em conta os valores de corte 
da N17OHP de acordo com o percentil 99,5, 1.143 (0,53%) 
dos recém-nascidos apresentariam RFP no grupo G1 e 290 
(0,5%) no G2. Utilizando os valores de corte do percentil 99,8, 
470 (0,21%) e 121 (0,2%) apresentariam RFP nos grupos G1 
e G2, respectivamente.
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Entre os casos com RFP, oito apresentaram níveis aumen-
tados da N17OHP sendo 4/8 os níveis variaram de 1.495,2 a 
2.099,7 nmol/L e foi identificado como um erro de coleta da 
amostra neonatal devido a utilização do sangue com presença 
de ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA), o que inter-
fere no ensaio imunofluorimétrico. Nos outros quatro casos, 
os níveis da N17OHP variaram de 489,9 a 1.152,6 nmol/L, e 
esses recém-nascidos estavam na unidade de terapia intensiva 
devido a sepse. 

Entre os casos com RFP neonatal, 29 recém-nascidos man-
tiveram aumento persistente dos níveis séricos da 17OHP, dos 
quais nove normalizaram durante o seguimento (<6 nmol/L). 
Os outros 20 casos foram seguidos em diferentes centros médi-
cos, mas apenas em seis deles os pais concordaram em coletar 
amostras de DNA. Em dois desses recém-nascidos (um mascu-
lino), o sequenciamento completo do gene CYP21A2 revelou 
genótipos que predizem a manifestação da forma não clássica, 
nomeadamente mutações que predizem o comprometimento 
moderado (20%) da atividade enzimática, em homozigose ou 

em combinação com as mutações descritas. Nos quatro casos 
restantes, não foi encontrada mutação no CYP21A2, predi-
zendo que não são afetados, e os recém-nascidos tiveram alta 
do acompanhamento.

O percentil 99,8 foi o que apresentou melhor valor de corte 
para a N17OHP, distinguindo recém-nascidos afetados de não 
afetados, com a menor taxa de RFP.

A sensibilidade, a especificidade, os VPP e os VPN da 
N17OHP de acordo com o percentil 99,5 e 99,8 estão descri-
tos na Tabela 2.

DISCUSSÃO
Apesar da alta miscigenação de nossa população, observa-se 
frequência alta de HAC no Brasil. O presente estudo reforça 
a importância da TN para essa doença, uma vez que é eficaz 
na identificação da forma perdedora de sal. Em algumas séries, 
como também observado em nosso estudo, a genitália atípica, 
apesar de ser uma manifestação clínica evidente, é amplamente 
subdiagnosticada. A principal preocupação da TN é a taxa alta 
de RFP, principalmente relacionados à prematuridade e/ou 
ao baixo peso ao nascimento. Semelhante a outros estudos, 
observamos que os valores da N17OHP aumentam significa-
tivamente com o grau de prematuridade, com o baixo peso ao 
nascimento. Consequentemente, estabelecemos para cada faixa 
de peso de nascimento e tempo de coleta da amostra valores 
de referência da N17OHP usando os valores do percentil 99,5 
(como sugerido pelo atual programa de TN do Estado de São 
Paulo), entretanto, observamos que a utilização do percentil 
99,8 se mostrou mais adequada para nosso programa, uma vez 
que reduz significativamente a taxa de RFP, sem a perda do 
diagnóstico dos casos verdadeiramente afetados. 

Para evitar o desenvolvimento da 
desidratação da forma perdedora de 
sal, recomendamos que a coleta de 
amostras seja realizada entre 48 e 
72 horas e sugerimos a adoção de 
valores da N17OHP com base no 

percentil 99,8

Tabela 2. Sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo definidos para os grupos G1 e G2 (de acordo com o tempo de vida na coleta e 
peso ao nascimento). Dados de acordo com os percentis 99,5 e 99,8.

G1 < 72 horas G2 ≥ 72 horas

S E VPP VPN S E VPP VPN

P 99,5         

PN1 NA 99,3% NA 100% NA 99,7% NA 100%

PN2 NA 99,4% NA 100% 100,0% 99,4% 0,02% 100%

PN3 100% 99,5% 0,02% 100% 100,0% 99,4% 0,12% 100%

PN4 100% 99,4% 0,02% 100% 100,0% 99,4% 0,07% 100%

P 99,8         

PN1 NA 99,7% NA 100% NA 99,9% NA 100%

PN2 NA 99,7% NA 100% 100,0% 99,7% 0,06% 100%

PN3 100% 99,7% 0,06% 100% 100,0% 99,8% 0,27% 100%

PN4 100% 99,7% 0,05% 100% 100,0% 99,7% 0,14% 100%

S: sensibilidade; E: especificidade; VPP: valor preditivo positivo; VPN: valor preditivo negativo; PN: peso ao nascimento; NA: não se aplica.
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Utilizando o percentil 99,8 ajustado para os dois grupos de 
tempo de vida no momento da coleta das amostras e para os 
quatro grupos de peso, observamos que houve melhora signi-
ficativa no VPP e na especificidade de um teste positivo com 
o fluoroimunoensaio. Esses cortes foram eficientes na identi-
ficação de indivíduos com a forma perdedora de sal, apresen-
tando sensibilidade de 100%. Não foi possível determinar esses 
percentuais para o grupo de extremo baixo, uma vez que, pelo 
pequeno número de recém-nascidos triados, ainda não foi iden-
tificado nenhum afetado. Considerando a duração prolongada 
daqueles que permanecem em cuidados intensivos, esses bebês 
poderiam ser diagnosticados por meios clínicos.

O principal problema na utilização de um corte elevado, 
tal como o percentil 99,8, é o aumento da possibilidade de 
resultados falso-negativos. A triagem para HAC é projetada 
principalmente para as formas graves e potencialmente fatais. 
Uma causa amplamente considerada de RFN na triagem é o 
tratamento perinatal das mães com corticosteroides, mas com 
o nível de corte recentemente utilizado foi possível identificar a 
forma perdedora de sal em bebê que recebeu terapia pré-natal 
com glicocorticoide. Reconhecemos que este estudo apresenta 
algumas limitações e que a taxa de falso-negativos pode ter 
sido subestimada, tendo em conta principalmente o tempo 
pequeno de implantação do programa. Sabe-se que a coleta 
de amostras antes de 24-48 horas de vida prejudica a precisão 
diagnóstica da TN. Em nosso estudo piloto verificou-se que 
alguns dos recém-nascidos graves apresentaram valores da 
N17OHP moderadamente aumentados e que todos eles foram 
submetidos a uma coleta de amostras com 48 horas de vida. 

Os valores de referência para a 17OHP basearam-se prin-
cipalmente em um tempo de coleta de amostra recomendado, 
mas na prática a idade de coleta de amostras varia. Na maioria 
dos Estados no Brasil os testes são coletados entre o quarto e 
o sétimo dia de vida, enquanto em São Paulo são coletados no 

terceiro. Observamos que as amostras coletadas no terceiro 
dia de vida apresentam níveis de N17OHP significativamente 
mais baixos em todos os grupos de peso dos que foram colhi-
dos posteriormente, realçando a necessidade de criar cortes da 
N17OHP para cada idade na coleta das amostras. 

A utilização do teste fluoroimunoensaio AutoDELFIA® 
Neonatal 17OHP mostrou redução no total da taxa de recon-
vocados e aumento na taxa do valor preditivo sem reduzir a 
sensibilidade diagnóstica dos níveis de 17OHP ajustados. Neste 
estudo, não avaliamos o desempenho dos testes confirmató-
rios, uma vez que foram realizados por cromatografia líquida — 
espectrometria de massas e/ou radioimunoensaio — e utili-
zados para confirmar o diagnóstico neonatal, similarmente 
aos testes moleculares. A análise molecular, embora seja uma 
metodologia demorada e cara, pode ser útil para confirmar a 
evolução do diagnóstico neonatal, especialmente em pacientes 
assintomáticos e com testes séricos continuamente elevados.

Um importante problema do programa de TN identificado 
neste estudo foi o atraso no envio das amostras para análise 
pelas unidades básicas de saúde. Isso resultou em diagnóstico 
tardio e explica por que um número significativo de recém-
nascidos afetados apresentou hiponatremia, em alguns de 
modo grave, na primeira consulta. Há, portanto, a necessidade 
de um programa de educação contínua para profissionais da 
saúde envolvidos. 

Considerando esses fatores, concluímos que o ajuste dos 
níveis da N17OHP pelo tempo de coleta da amostra e pelo 
peso ao nascimento permite a redução de RFP e a melhora da 
eficácia da TN para HAC. Para evitar o diagnóstico tardio e o 
desenvolvimento da desidratação da forma perdedora de sal, 
recomendamos que a coleta de amostras seja realizada pre-
ferencialmente entre 48 e 72 horas e sugerimos a adoção de 
valores da N17OHP com base no percentil 99,8 para melho-
rar ainda mais a eficácia do programa.
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RESUMO: Em geral os estudantes com Deficiência Intelectual (DI) que receberam apoio nos diferentes níveis da educação básica 
almejam o ingresso no Ensino Superior, como os estudantes sem DI. Todavia, as oportunidades para eles são poucas, por falta 
de programas pedagógicos que os auxiliem nessa trajetória. Em 2014 e 2015, um grupo de educadores elaborou e implementou 
o Programa Próximos Passos (PPP), um programa de transição para a vida adulta no ambiente universitário, com o propósito de 
possibilitar aos estudantes com DI a oportunidade de passarem por experiências de aprendizagem com universitários sem DI, 
desse modo fortalecendo sua independência e ampliando suas oportunidades profissionais. Os resultados revelaram um aumento 
gradual no processo de independência e na aquisição de habilidades conceituais, sociais e profissionais desses alunos.
Palavras-chave: Deficiência Intelectual; Ensino Superior; Programa Próximos Passos.
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Concluir o Ensino Médio e ingressar no Ensino Superior 
é uma experiência emocionante e tensa para a maioria 
dos estudantes e suas famílias (LICHTENSTEIN, 
1998). No entanto, esses sentimentos são mais inten-

sos quando se trata de alunos com Deficiência Intelectual (DI), 
uma vez que para eles a possibilidade de ingresso nesse nível 
de ensino não é vista como uma alternativa viável. Todavia, 
ter a oportunidade de participar do ambiente universitário é 
benéfico para alunos com e sem DI. Permitir o ingresso e pos-
sibilitar a permanência de alunos com DI na universidade é 
acreditar em seus potenciais.

Participar de projetos de transição para a vida adulta em 
ambiente universitário já é uma realidade para muitos jovens 
com DI em diferentes países. Nos Estados Unidos, houve, nos 
últimos anos, um crescimento perceptível nos programas com 
duração de dois a quatro anos oferecidos pelas universidades 
para estudantes de 18 a 26 anos de idade com DI (NEUBERT; 
MOON, 2006; GRIGAL; HART, 2010). O número de progra-
mas passou de 15, em 2001, para 115, em 2006 (TYRE, 2006).

A tendência de oferecer mais programas de educação de 
nível superior para estudantes com DI foi ganhando força e, em 
2010, 41 Estados americanos apresentavam uma ampla gama 
de experiências no Ensino Superior em 250 escolas técnicas, 
faculdades comunitárias e universidades (HART et al., 2010). 
Alguns programas já existiam há mais de 35 anos, mas a maioria 
foi criada na última década. Rumrill (2001) atribui esse cresci-
mento gradativo a uma maior consciência das Instituições de 
Ensino Superior (IESs) em relação ao direito e à necessidade 
dos estudantes com DI participarem desse nível de ensino.

Os recentes avanços e o aumento de oportunidades de par-
ticipação em programas no Ensino Superior para estudantes 
com DI nos Estados Unidos se devem às práticas inclusivas do 
Ensino Básico e às políticas públicas, destacando-se o Higher 
Education Opportunity Act (HEOA), de 2008, que propõe pro-
gramas abrangentes, permitindo aos estudantes se desenvol-
verem nos aspectos acadêmicos, profissionais e sociais, indis-
pensáveis para melhor adequação à sociedade (GRIGAL et al., 
2012). A natureza de cada experiência em ambiente universi-
tário é baseada nos objetivos e nas necessidades do estudante 
com DI, programada a partir de um planejamento centrado 
no indivíduo.

Os jovens com DI que ingressam no Ensino Superior são 
os que tiveram uma educação adequada no Ensino Básico e 
receberam apoio em um ambiente rico em múltiplas possibi-
lidades de aprendizagem (MENDES, 2004). Os apoios são 
necessários para que esse aluno tenha um bom desempenho 
na escola, no trabalho e na vida social e se sinta motivado para 
lutar por seus interesses e reconhecer suas capacidades.

A possibilidade de implementação de programas educa-
cionais em ambiente universitário contribui para mudanças 
positivas na vida desses estudantes. Mesmo assim, nos Estados 
Unidos, as oportunidades de participação desse grupo de alu-
nos diminuem a cada nível escolar e, em geral, são apresentados 
por eles como inatingíveis, limitando suas potencialidades e 
dificultando seu avanço escolar (ZAFFT et al., 2004).

Os baixos resultados escolares dos estudantes com DI têm 
sido uma barreira ao seu ingresso e continuidade no ambiente 
universitário, principalmente nas disciplinas básicas, como inglês 
(nos Estados Unidos) ou português e matemática. As opções de 
cursos mais comuns para esses alunos, especialmente os com 
mais de 18 anos, são limitadas a programas de habilidades para 
a vida, raramente oferecendo oportunidades para usufruírem 
experiências acadêmicas e sociais com seus pares da mesma 
idade, os alunos universitários sem DI.

No Brasil, o Censo Demográfico registrou 2,2 milhões 
de pessoas com algum nível de DI, das quais 80% tinham 
o Ensino Fundamental incompleto ou nenhuma instrução 
(IBGE, 2010). Os dados indicam um processo histórico de 
exclusão, impedindo que esses indivíduos exerçam sua cida-
dania e prossigam seus estudos em igualdade de condições. 
É expressivo o número de alunos com DI que não atingem o 
Ensino Médio e, por conseguinte, não chegam aos programas 
do Ensino Superior.

Em vários países, o século XXI despontou como um período 
de novas possibilidades para a inclusão social de grupos his-
toricamente excluídos, fortalecendo o processo de transição 
de jovens com DI à condição de igualdade com os demais 
indivíduos. O Brasil está entre esses países, mas ainda faltam 
propostas para programas de transição para a vida adulta em 
ambiente universitário que proporcionem o avanço acadêmico, 
profissional e social desses jovens.

Estar inserido no Ensino Superior 
não foi suficiente para melhorar 
os resultados dos alunos com DI. 

Houve necessidade de ações e serviços 
específicos, viabilizados por meio das 
disciplinas acadêmicas e especiais, a 
partir de uma análise da necessidade 

de apoio de cada aluno
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PROGRAMA PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL EM AMBIENTE UNIVERSITÁRIO
Uma equipe do Centro Universitário Adventista São Paulo 
(UNASP) elaborou e implementou, no primeiro semestre 
de 2014, o Programa Próximos Passos (PPP), com o pro-
pósito de possibilitar aos estudantes com DI a oportuni-
dade de passarem por experiências de aprendizagem com 
universitários sem DI, desse modo fortalecendo sua inde-
pendência e ampliando suas oportunidades profissionais. 
O UNASP se localiza no município de Engenheiro Coelho, 
Região Metropolitana de Campinas, Estado de São Paulo. 
O câmpus (Figura 1) ocupa uma área de 350 alqueires de 
uma fazenda, com espaços construídos e naturais voltados ao 
Ensino Superior em sistema de internato e externato. Além 
de acolher o projeto, a instituição ofereceu apoio logístico e 
recursos humanos, ao permitir que alunos e professores de 
diversos cursos pudessem atuar no PPP.

O PPP é um projeto de extensão universitária com certifi-
cação e consiste de um curso de três anos com atividades prá-
ticas centradas nas áreas acadêmica, social, de vida indepen-
dente e de formação profissional dos estudantes com DI. Ao ser 
planejado, o programa considerou as características únicas de 
cada participante, incluindo suas aspirações para o futuro e os 
desejos de sua família e de sua comunidade. Para ingressar no 
programa, os alunos passam por um processo seletivo com base 
nos seguintes critérios: idade entre 18 e 26 anos, diagnóstico 
de DI, habilidade em leitura e escrita, Ensino Médio concluído, 

capacidade para se deslocar com segurança no câmpus, poten-
cial para atividades práticas e desejo de vida independente.

A equipe de trabalho do PPP é composta por um coordena-
dor, professores de disciplinas específicas (PDEs), professores 
de disciplinas regulares (PDRs) e tutores. Os PDEs são res-
ponsáveis por disciplinas específicas, como Saúde e Bem-estar, 
Habilidades Sociais, Leitura e Escrita e Orientação Profissional, 
planejadas com o objetivo de desenvolver as habilidades do 
comportamento adaptativo dos alunos com DI visando ao 
processo de transição deles para a vida adulta. Esses professo-
res são especialistas nos diferentes campos do comportamento 
adaptativo: área conceitual, área de habilidades sociais e área 
de prática da vida diária.

Os PDRs são professores de disciplinas regulares dos dife-
rentes cursos do centro universitário para todos os alunos, com 
e sem DI. Essas disciplinas são escolhidas pelo aluno com DI 
sob orientação da coordenação do PPP, do coordenador do 
curso escolhido e dos pais no momento do planejamento, no 
início do semestre.

Os tutores são estudantes voluntários de diferentes cursos 
do centro universitário que promovem desafios de aprendiza-
gem para os aprendizes e os incentivam a enfrentar as novas 
situações. Cada aluno tem de 8 a 12 tutores, que compõem 
seu círculo de apoio em, pelo menos, 10 sessões na semana. 
Os membros do círculo trabalham juntos para facilitar o desen-
volvimento dos alunos com DI ao longo do semestre. Os tuto-
res atuam em quatro áreas:

Figura 1. Vista aérea do câmpus do Centro Universitário Adventista São Paulo onde o Programa Próximos Passos foi implementado.
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1. Acadêmica: auxiliam os alunos com DI nas atividades aca-
dêmicas e os incentivam a desenvolverem bons hábitos de 
estudo;

2. Exercícios físicos: auxiliam no aumento de sua resistência 
física e no estabelecimento de hábitos de exercício seguro; 

3. Almoço: incentivam o desenvolvimento de habilidades 
sociais, normas e metas alimentares;

4. Planejamento: focam na capacidade de organização e rea-
lização das demandas do programa.

Para o funcionamento do PPP, foram escolhidos cinco 
elementos considerados essenciais para um programa de 
transição para jovens com DI em ambiente universitário: 
1. a visão do aluno nas tomadas de decisões; 
2. o ambiente inclusivo de alunos com e sem DI; 
3. a adaptação curricular das disciplinas acadêmicas; 
4. o apoio individual, enfatizando necessidades e preferên-

cias, contrapondo-se a um atendimento homogêneo para 
todos; e

5. a colaboração de todos os envolvidos no processo de apren-
dizagem e desenvolvimento social.

O acompanhamento do desenvolvimento e do rendi-
mento dos estudantes com DI nas atividades propostas pelo 
programa é indispensável, por permitir a regulação do pro-
cesso de aprendizagem (PERRENOUD, 1999). O acompa-
nhamento necessita de instrumentos informativos que possi-
bilitem aos professores e tutores o monitoramento do aluno 
em um continuum de aprendizagem (HADJI, 2001), por meio 
de três recursos de avaliação: Escala de Intensidade de Apoio 
(Supports Intensity Scale – SIS), Protocolo de Observação e 
Protocolo de Monitoramento de Atividades.

A SIS (THOMPSON et al., 2004) é utilizada para avaliar os 
alunos com DI e verificar a necessidade de apoio para promover 
a independência e a inserção na sociedade (uma equipe coorde-
nada pela Profa. Dra. Maria Amélia Almeida, da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar), formada com pesquisadores 
de outros Estados, trabalha na adaptação e validação de uma SIS 
para a realidade brasileira). A SIS é composta por três seções: a 
Seção 1, Escala de Necessidades de Apoio, com 49 atividades 
agrupadas em seis subescalas de apoio; a Seção 2, uma subse-
ção suplementar, que consiste em oito itens relacionados com 
atividades de Proteção e Defesa; e a Seção 3, Necessidades 
Específicas de Apoio Médico e Comportamental, que inclui 
15 condições médicas e 13 problemas comportamentais que 
tipicamente requerem maiores níveis de apoio.

O Protocolo de Observação foi adaptado de um estudo 
anterior de Lopes (2007) para registrar o desenvolvimento 

das propostas de atividades para os alunos com DI em sala 
de aula ou com os tutores, visando a análise qualitativa das 
intervenções. Esse instrumento de avaliação é composto 
por um cabeçalho com data, nome das pessoas presentes 
e sessão de ensino. Em seguida, são realizadas a descrição, 
a apreciação pessoal e as considerações teóricas sobre a 
observação realizada.

O Protocolo de Registro de Desempenho de Atividades 
foi elaborado a partir dos Planos de Ensino de cada professor, 
destacando-se os pontos relevantes de cada disciplina para o 
desenvolvimento dos alunos com DI no PPP. Ele é apresentado 
no formato de ficha composta por três partes: cabeçalho, tabela 
de registro das atividades desenvolvidas pelos alunos com DI 
e tabela com a operacionalização dos níveis de ajuda para ava-
liação do processo que são pontuados de 0 a 4: 

FO
TO

: P
PP

/U
N

A
SP

31REVISTA DI  •  NO 11  •  2017



0. “Não executa”, pontuação nula e só deve ser registrada 
quando o aluno com DI não realizar a atividade proposta; 

1. Auxílio total, com pontuação máxima de 1 ponto, utilizado 
quando não houver compreensão na demonstração; 

2. Dica verbal e demonstrativa, com pontuação máxima de 
2 pontos, utilizada quando a descrição verbal não for sufi-
ciente para a realização da atividade, caso em que o profes-
sor ou tutor deve demonstrar como realizar a tarefa; 

3. Dica verbal, utilizada quando for necessário descrever o 
que deve ser feito, com pontuação máxima de 3 pontos; 

4. Execução independente, com pontuação máxima de 
4 pontos.

ESTRUTURA DO PROGRAMA
O PPP foi estruturado a partir de quatro bases essenciais para 
programas em ambiente universitário com jovens com DI 
(GRIGAL et al., 2012). São elas: 
• Vida acadêmica: por semestre, o aluno, sob orientação 

da coordenação do programa e do curso escolhido, opta 
por duas disciplinas regulares que contemplam temas 
sobre profissão de interesse pessoal e/ou objetivos de 
aprendizagem; 

• Vida independente: são as disciplinas especiais que pro-
porcionam situações que favorecem o desenvolvimento de 
habilidades de vida e autodeterminação em pequenos gru-
pos, individualmente e fora do câmpus; 

• Vida social/vida no câmpus: valoriza-se a possibilidade de 
participação em vários aspectos da experiência da vida uni-
versitária, no refeitório, no centro de lazer do câmpus, em 
eventos esportivos, passeios e serviço de voluntariado; e 

• Orientação profissional: por meio de aulas e estágios, o 
aluno explora a carreira de interesse e é motivado a valori-
zar seus planos profissionais.

Associados a essas bases, foram acrescentados quatro ele-
mentos, indispensáveis para se obter os resultados esperados: 
• Integração com sistemas e práticas no Ensino Superior: 

os projetos desenvolvidos com os alunos do PPP devem estar 
em harmonia com os outros trabalhos do centro universitário; 

• Coordenação e colaboração: o programa é composto 
por coordenador e equipe no câmpus, que se relacionam 
com os coordenadores dos diferentes cursos do Ensino 
Superior e servidores dos departamentos do centro 
universitário; 

• Sustentabilidade: os alunos do PPP são financiados pelo 
centro universitário, que acolheu o PPP; e 

• Avaliação contínua: a cada semestre, todos os partici-
pantes (alunos, professores e tutores) se envolvem em uma 
coleta de dados para verificar a satisfação com a participa-
ção e as atividades desenvolvidas no PPP. 

Os oito elementos são interdependentes, como represen-
tado na Figura 2.

O período de tempo para concluir o PPP é de 6 semestres 
(3 anos), com conteúdo dividido em 15 semanas por semes-
tre. Os alunos devem completar suas atividades em um tempo 
mínimo de horas semanais dedicadas a aulas e atividades: 32 
horas semanais, nos semestres 1 e 2; 35 horas, nos semestres 3 
e 4; e 36 horas semanais, nos semestres 5 e 6, somando 2.910 
horas em todo o curso. O Quadro 1 apresenta a estrutura do 
programa por semestre, as áreas trabalhadas e o número de 
horas propostas para cada etapa.

Desse modo, na elaboração da estrutura do programa foi 
indispensável pensar na integração do aluno com DI em todos 
os aspectos que compõem um ambiente universitário. Houve 
também a necessidade de interação entre esses alunos parti-
cipantes e a equipe de trabalho.
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Nas disciplinas regulares escolhidas a cada semestre, é feita 
uma adaptação curricular com o professor das respectivas maté-
rias detalhando as atribuições e expectativas com base nas dife-
rentes habilidades acadêmicas dos alunos. No Plano de Ensino 
Individualizado para os alunos do PPP, são apresentados os con-
teúdos a serem estudados, os trabalhos solicitados e as atividades 
propostas. Para o desenvolvimento das atividades acadêmicas, 
os alunos recebem apoio de tutores acadêmicos para ajudá-los a 
alcançar os objetivos propostos em cada disciplina regular e para 
a obtenção do benefício máximo para a vida pessoal.

As Disciplinas Especiais são planejadas tendo em vista o 
desenvolvimento social e a vida independente dos alunos com 
DI. Cabe aos professores dessas disciplinas, além das aulas, a 
elaboração do Protocolo de Registro de Atividades, a fim de 
avaliar o desenvolvimento individual do aluno na realização 
das atividades.

O desenvolvimento profissional ocorre dentro e fora da sala 
de aula. Dentro, por meio das disciplinas de orientação profissio-
nal e tecnologia. Os alunos com DI exploram as possibilidades de 
carreiras profissionais na internet e recebem apoio para elaborar 
currículos e fazer as entrevistas de seleção. Eles também realizam 
um estágio a cada semestre, o que os auxilia a refinar os objeti-
vos e as habilidades profissionais. O apoio personalizado para 
esses alunos é baseado em suas aptidões e no local de trabalho.

Para ampliar suas oportunidades sociais e vivências no 
ambiente universitário, os alunos do PPP têm a oportunidade de 
participar de eventos especiais dentro e fora do câmpus. Esses 
acontecimentos são organizados e liderados pela coordenação 
do PPP e pelos alunos do centro universitário.

PRINCIPAIS RESULTADOS DO PROGRAMA 
PRÓXIMOS PASSOS
Durante a implementação do programa, cada aluno foi obser-
vado e avaliado a partir do seu Plano de Ensino Individualizado. 
Os instrumentos de avaliação utilizados permitiram a análise 
do percurso e do resultado final de cada disciplina. A partir 
da análise dos resultados dos registros das atividades desen-
volvidas com cada aluno, foram verificadas as contribuições 
relevantes quanto à evolução dos conhecimentos adquiridos 
e às mudanças positivas no cotidiano dos estudantes com DI.

Em estudos realizados sobre o desenvolvimento de alunos 
com DI no Ensino Superior, Grigal e Hart (2010) afirmaram 
que há evidências consideráveis de que esses alunos podem se 
beneficiar da faculdade, ao adquirir habilidades acadêmicas, de 
desempenho pessoal, orientação profissional, independência, 
autodefesa e autoconfiança, e destacam o aumento da autoes-
tima quando começam a se perceber mais semelhantes do que 
diferentes de seus colegas sem DI.

Professores e tutores verificaram o desenvolvimento dos alu-
nos com DI por meio dos diferentes instrumentos avaliativos. 
Stanquini et al. (2015) enalteceram os instrumentos de indica-
ção das necessidades de apoio desses jovens. Entre os instrumen-
tos utilizados no PPP, a SIS foi importante por ser uma escala 
multidimensional e um auxílio na determinação do padrão e da 
intensidade de apoio para cada estudante. Na implementação do 
programa, foi utilizada a SIS para avaliar o nível de apoio neces-
sário para cada participante, tendo em vista a elaboração de um 
Plano de Ensino Individualizado, a partir dos dados coletados 
por esse instrumento de avaliação. Todavia, no final do primeiro 
ano de trabalho foi necessário reaplicar o instrumento, a fim de 
verificar os resultados obtidos durante o período letivo, e, a par-
tir disso, nortear as decisões para um novo período.

Por meio das aplicações da SIS, no início de 2014, 2015 e 
2016, foi possível visualizar o nível de independência adqui-
rido por cada aluno nas atividades propostas e o desenvolvi-
mento foi significativo nas subescalas da SIS: atividades de vida 
doméstica, da vida comunitária, de aprendizagem ao longo da 
vida, de emprego, de saúde e segurança e sociais. Os escores de 
cada aluno nas diferentes subescalas foram diferenciados, mas 
todos indicaram crescimento. Segundo Thompson et al. (2004, 
p. 390), os apoios são “recursos e estratégias que promovem o 
interesse e bem-estar dos indivíduos (e) resultam no aumento 
da independência pessoal e produtividade”.

A manifestação de necessidades específicas de apoio dos 
estudantes com DI pode ser diagnosticada pelos resultados 
da SIS. Almeida (2012) enaltece a importância do auxílio 
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Figura 2. Estrutura conceitual baseada em elementos essenciais para 
programas para jovens com Deficiência Intelectual no Ensino Superior.

Fonte: GRIGAL et al., 2012.
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1.o Semestre Horas na semana 2.o Semestre Horas na semana 3.o Semestre Horas na semana

Vida acadêmica 
Disciplinas 
Unasp

4
Vida acadêmica 

Disciplinas 
Unasp

4
Vida acadêmica 

Disciplinas 
Unasp

6

Vida independente 
Disciplinas especiais

4
Vida independente 

Disciplinas especiais
4

Vida independente 
Disciplinas especiais

4

Exercício 2 Exercício 2 Exercício 2

Almoço 2 Almoço 2 Almoço 1

Planejamento 1 Planejamento 1 Planejamento 1

Tutoria disc. Unasp 2 Tutoria disc. Unasp 2
Tutoria disc.

Unasp
4

Tutoria disc. Especial 6 Tutoria disc. Especial 6 Tutoria disc. Especial 6

Estágio 4 4 4

Arte/pintura 2 Arte/pintura 2 Arte/pintura 2

Disciplina de 
autoconhecimento

1
Disciplina de 

autoconhecimento
1

Disciplina de 
autoconhecimento

1

Atividades de vida no 
câmpus

2
Atividades de vida no 

câmpus
2

Atividades de vida no 
câmpus

2

Total da média semanal 
de aulas/ 
atividades

30 30 32

Quadro 1. Estrutura do Programa Próximos Passos por semestre, áreas de trabalho e número de horas.

4.o Semestre Horas na semana 5.o Semestre Horas na semana 6.o Semestre Horas na semana

Vida acadêmica 
Disciplinas 
Unasp

6
Vida acadêmica 

Disciplinas 
Unasp

6
Vida acadêmica 

Disciplinas 
Unasp

6

Vida independente

Disciplinas especiais
4

Vida independente

Disciplinas especiais
4

Vida independente

Disciplinas especiais
4

Exercício 2 Exercício 2 Exercício 2

Almoço 1 Almoço 1 Almoço 1

Planejamento 1 Planejamento 1 Planejamento 1

Tutoria disc. Unasp 4 Tutoria disc. Unasp 4 Tutoria disc. Unasp 4

Tutoria disc. Especial 6 Tutoria disc. Especial 6 Tutoria disc. Especial 6

4 4 4

Arte/pintura 2 Arte/pintura 2 Arte/pintura 2

Disciplina de 
autoconhecimento

1
Disciplina de 

autoconhecimento
1

Disciplina de 
autoconhecimento

1

Atividades de 
vida no câmpus

2
Atividades de 

vida no câmpus
2

Atividades de 
vida no câmpus

2

Arte/coreografia 1 Arte/coreografia 1

Culinária 2 Culinária 2

32 35 35

UNASP: Centro Universitário Adventista São Paulo. 
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que a SIS presta no desenvolvimento de um trabalho cen-
trado na pessoa, quando o profissional considera tanto as 
necessidades como as escolhas do aluno com DI. No PPP, 
a SIS mostrou-se um instrumento viável para a adequação 
de atividades e conteúdos necessários para o desenvolvi-
mento do aluno com DI no Ensino Superior, bem como 
para a indicação dos resultados em relação ao desenvolvi-
mento geral dos alunos.

Estar inserido no Ensino Superior não foi suficiente para 
melhorar os resultados dos alunos com DI. Houve necessi-
dade de ações e serviços específicos, viabilizados por meio das 
disciplinas acadêmicas e especiais, a partir de uma análise da 
necessidade de apoio de cada aluno. A partir desses resultados, 
projetos e aulas foram pensados e elaborados com o foco nas 
necessidades individuais dos alunos com DI.

Nas reuniões com a equipe de professores no período ini-
cial do PPP, palestras e oficinas proporcionaram momentos 
de reflexão sobre o significado da inclusão no ambiente uni-
versitário. Nesse processo, percebeu-se uma lacuna existente 
entre a teoria e a prática. Em seus depoimentos, os professo-
res mostraram insegurança sobre a inclusão de jovens com 
DI no Ensino Superior, mesmo acreditando na importân-
cia dessa atitude. Szymanski et al. (2009) consideram que a 
insegurança em professores do Ensino Superior é um fator 
negativo para a prática docente e para o desenvolvimento 
desses alunos. Pelo fato de não terem clareza quanto aos 
resultados de um processo inclusivo nesse nível de ensino, 
eles ficam indecisos quanto ao limite de cobrança e apre-
sentam dificuldade em preparar aulas que contemplem a 
necessidade desses alunos.

Muitos professores, ao perceberem o baixo nível de desen-
volvimento desses alunos, argumentam que o ensino regular 
não é próprio para eles. Todavia, quando os professores do PPP 
se envolviam com o aluno e buscavam técnicas próprias para 
o contexto que estava sendo trabalhado, os resultados eram 
positivos. O envolvimento e o acompanhamento do profes-
sor fazem diferença na adequação do aluno em sala de aula e 
no desempenho acadêmico.

No PPP, os professores que obtiveram melhores resultados 
foram os que propiciaram um ambiente relacional entre os con-
teúdos ensinados e os alunos com e sem DI. Ao mesmo tempo 
em que aqueles foram beneficiados com um direito, contribuí-
ram para o desenvolvimento social e de valores humanos de 
todos os que compunham o ambiente acadêmico.

Por meio do PPP foi possível perceber quatro tipos 
de professores: 
• os que apenas aceitaram os alunos em sala, mas não se dis-

puseram a fazer qualquer alteração em sua rotina de aula; 

• os que aceitaram os alunos com DI em sala de aula e ajuda-
ram na construção de um plano individualizado para eles, 
mas não desenvolveram ações inclusivas, conforme plane-
jado, apesar de acreditarem que sim; 

• os que desenvolveram suas aulas com a presença de alu-
nos com DI e inicialmente fizeram seu trabalho apenas 
como obrigação, mas com o tempo perceberam que os 
estudantes eram capazes de se desenvolver quando apli-
cavam conteúdos mais práticos e pautados nas necessi-
dades dos alunos; e 

• os que aguardavam por uma proposta inclusiva e planeja-
ram e executaram ações com resultados positivos.

Quanto maior o nível de ensino, mais complexas e desa-
fiadoras são as propostas inclusivas para esse grupo, pelo fato 
de os alunos com DI apresentarem limitações cognitivas e de 
comportamento adaptativo.

O trabalho dos tutores foi fundamental para superar 
essas dificuldades. As atividades desenvolvidas por eles 
com os alunos com DI constituíram-se na coluna verte-
bral do programa. Eles interagiam com os professores e 
com os alunos nos processos de intervenção em todas as 
áreas ensinadas. Ao participarem das atividades acadêmi-
cas, profissionais ou sociais com alunos da mesma idade, 
os tutores influenciaram os alunos com DI, que buscaram 
ser iguais a eles, transformaram sua forma de falar e de se 
vestir e foram capazes de traduzir para suas experiências 
de vida os conhecimentos adquiridos em conversas, aulas e 
orientações. Em contrapartida, os tutores foram influencia-
dos pelos alunos com DI e relataram que suas experiências 
no programa despertaram neles um novo olhar quanto ao 
futuro, a ponto de dizerem que, quando formados, pode-
riam valorizar as pessoas com DI em espaços de trabalho, 
pois puderam perceber que, se orientadas, eram capazes 
de realizar as atividades propostas.

Os tutores não substituíam ou eliminavam o potencial 
do aluno com DI, fazendo as atividades por eles ou se tor-
nando seus únicos amigos, mas proporcionavam as con-
dições necessárias para que realizassem suas atividades e 
conquistassem sua independência. Os tutores sentiam-se 
mais seguros quando eram acompanhados pelos supervi-
sores ao desenvolverem as atividades com os alunos com 
DI, e sentiam necessidade de orientações e de feedback 
sobre os resultados do seu trabalho. Jones e Goble (2012) 
destacam a importância da supervisão nas atividades dos 
tutores e da formação continuada. Esse processo foi fun-
damental para a solidificação do PPP e do desenvolvi-
mento desses alunos.
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CONCLUSÕES
A literatura acadêmica internacional, nos últimos 10 anos, apre-
senta a importância de programas de transição para jovens com 
DI no Ensino Superior e seu potencial para aumentar a partici-
pação social e profissional desse grupo de estudantes. A elabo-
ração e a implementação de um programa nacional para esses 
estudantes em ambiente universitário possibilitaram a análise 
dos efeitos desse programa para o desenvolvimento deles para 
uma vida mais ativa e com maior participação social. Por meio 
do PPP foi possível observar os ganhos desses jovens em rela-
ção à aprendizagem de conteúdos acadêmicos, de formação 
profissional, de vida social e de vida independente.

As avaliações por meio da SIS no início do programa e no 
final de cada ano letivo apresentaram o desenvolvimento de 
todos os alunos com DI participantes do PPP e as necessida-
des de ajustes para se chegar aos resultados desejados. A cada 
semestre do programa era propiciado um ambiente favorável 
para novas aprendizagens. Os professores e tutores contribuí-
ram para a solidificação do processo.

As ações do corpo docente foram fundamentais para o desen-
volvimento dos alunos com DI em turmas comuns. O  professor 
que estabeleceu um ambiente relacional entre alunos com e sem 

DI proporcionou benefícios para ambos os grupos. A variabili-
dade das estratégias, por apoiar a necessidade individual de ensi-
no-aprendizagem, contribuiu para o aumento do repertório de 
alunos com DI. Os prazos e níveis de conteúdos diferenciados 
na realização das propostas de ensino foram um incentivo para 
a participação desses alunos nos contextos acadêmicos, e a ava-
liação formativa para acompanhar o processo de ensino-apren-
dizagem contribuiu para desenvolver habilidades essenciais para 
a vida independente, social e profissional deles.

Os tutores mostraram ser elementos indispensáveis no PPP, 
sendo necessária a realização de cursos de pequena duração 
para a formação inicial e contínua dos alunos com DI. A intera-
ção entre professores e tutores fez-se necessária para viabilizar 
a intervenção em todas as áreas do currículo. Ao interagirem 
com os alunos do PPP, os tutores ajudaram os estudantes na 
aquisição dos conhecimentos e passaram a ser seus modelos, 
principalmente na forma de falar e de se vestir.

O nível de desenvolvimento pessoal de cada aluno foi per-
ceptível, com variações entre as diferentes disciplinas. Essa ava-
liação foi possível por meio dos instrumentos avaliativos uti-
lizados no decorrer do programa, permitindo a regulação da 
proposta, quando necessário.
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A educação sexual para adolescentes com 
Deficiência Intelectual
Educadores deveriam rever as próprias experiências antes de 
desenvolver os projetos pedagógicos nessa área
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RESUMO: Este artigo se propõe a examinar o papel dos professores na educação sexual de adolescentes com Deficiência Intelectual 
(DI). O ideal seria que os educadores — tanto quanto os pais e familiares — estivessem preparados para tratar desse assunto 
para evitar o risco das repressões e frustrações prejudicarem o trabalho. Mesmo que os educadores não se sintam inteiramente 
preparados para atuar nessa área, a escola não pode abrir mão do papel de trazer o tema à tona, revê-lo quando necessário, e sempre 
que possível ampliar os conceitos sobre sexualidade trazidos de casa pelos alunos. A falta de conhecimento sobre sexualidade e 
sobre as possibilidades de ação e reação pode fazer com que crianças e adolescentes com DI se tornem reféns da violência sexual. 
Cabe aos educadores, em conjunto com os familiares, prepará-los para reagir com tranquilidade e segurança a situações indesejadas 
e para desfrutar a própria sexualidade. Esclarecer as eventuais dúvidas a aceitar o desejo e as sensações ligados à sexualidade 
contribuem para o amadurecimento individual, amenizando os medos e conflitos internos e favorecendo as experiências positivas.
Palavras-chave: Educação Especial; Deficiência Intelectual; Sexualidade; Educação Sexual. 
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A sexualidade é um termo abrangente que engloba 
fatores físicos, psicológicos e afetivos, e remete 
a um universo no qual tudo é relativo e pessoal. 
Traço mais íntimo do ser humano, manifesta-se 

diferentemente em cada pessoa, de acordo com a realidade, os 
desejos e as experiências individuais (ECA, 1990 apud BRASIL, 
2002). Ao abordar o tema, é imprescindível ter em mente a ideia 
de que a sexualidade deve ser respeitada, independentemente da 
forma e do momento em que é expressada, pois cada indivíduo 
tem seu próprio tempo de aprendizagem e amadurecimento. 
O ideal é que familiares e educadores compreendam o assunto, 
de modo a esclarecer dúvidas e aceitar e respeitar as vontades 
e desejos dos adolescentes com Deficiência Intelectual (DI), 
favorecendo seu amadurecimento e mostrando aos integrantes 
das famílias que é possível evitar conflitos e ter uma convivên-
cia saudável. Esse é um momento delicado de transição de vida, 
em que a afetividade e a sexualidade se integram e o amor que 
se concentrava nos pais passa a se dirigir também aos outros. 

O processo de descoberta da sexualidade pelos adoles-
centes com DI é um tema que merece ser mais debatido, em 
vista do silêncio com que geralmente é tratado por seus edu-
cadores e familiares. Muitos familiares tendem a transferir 
para a escola a responsabilidade de mediar o conhecimento 
sobre sexualidade aos adolescentes com DI, pois acreditam 
que os professores estariam mais preparados para promover 
tal orientação.  Como em geral o adolescente com DI é visto 
como um ser que não possui sexualidade ou a expressa de 
forma exagerada, é importante integrá-los ao ambiente escolar 
e promover sua interação social e participação em atividades 
diversificadas, para que possam se desenvolver com autono-
mia e respeito também nesse campo. É importante também 
acompanhá-los e orientá-los para que evitem tomar atitudes 
impensadas, saibam expressar seus sentimentos e aprendam 
a rejeitar situações indesejadas. 

Há diferenças entre adolescentes com e sem DI? Como 
a família lida com a descoberta da sexualidade? Qual o papel 
da escola em relação à sexualidade dos adolescentes, em espe-
cial daqueles com DI? Essas perguntas orientaram este artigo, 
centrado em dois temas específicos: o desenvolvimento da 

sexualidade do adolescente com DI, compreendendo aspectos 
físicos, psicológicos e afetivos; e o papel do professor na orien-
tação de pais e alunos com DI sobre a sexualidade.

HISTÓRICO
A educação sexual no Brasil começou formalmente no final 

do século XIX, com a vinda de médicos europeus para fins de 
controle reprodutivo, visando ao controle da natalidade, a pre-
paração da mulher para o exercício dos papeis de esposa e mãe, 
a prevenção de doenças venéreas e o combate à masturbação. 
Na década de 1920, grupos feministas reivindicaram a inclusão 
da educação sexual no currículo escolar, ampliando seus obje-
tivos iniciais de proteção à infância e à maternidade. Em 1928, 
os participantes do Congresso Nacional de Educadores con-
cluíram que a educação sexual não poderia ser promovida em 
casa, sob o argumento de que estaria além das habilidades dos 
pais, e aprovaram a adoção de programas de educação sexual 
nas escolas para crianças acima de 11 anos (BENITES, 2006). 

Nos anos 1960, a Igreja Católica começa a mostrar alguma 
abertura para o debate sobre temas relacionados à sexualidade, 
mas o golpe militar de 1964 impediu a continuidade dos proje-
tos pedagógicos sobre educação sexual nas escolas (BENITES, 
2006). Em 1974, o Parecer 2.264 do Conselho Federal de 
Educação recomendou que os Programas de Saúde fossem 
planejados de acordo com as necessidades do meio e do aluno, 
devendo ser estabelecidos em conjunto por representantes dos 
órgãos de saúde, professores das próprias escolas e especialistas 
de universidades. Em 1978, o Ministério da Educação e Cultura 
(MEC) manifestou-se contrário à educação sexual na escola. 
Em 1992, com o incontrolável avanço da AIDS no Brasil, a 
Portaria Interministerial nº 796 propôs a implantação de pro-
jetos visando à prevenção do contágio pelo HIV nas escolas 
públicas e particulares de todos os níveis de ensino. Em 1997, 
os Parâmetros Curriculares Nacionais apresentaram políticas 
pedagógicas específicas para a educação sexual.

Hoje a educação sexual pode ser vista como “um processo 
formal e informal, sistematizado que se propõe a preencher 
lacunas de informação, erradicar tabus, preconceitos e abrir 
a discussão sobre as emoções e valores que impedem o uso 

Mesmo que os educadores não se sintam inteiramente preparados 
 para atuar nessa área, a escola não pode abrir mão do papel de trazer  

à tona, quando necessário rever e sempre que possível ampliar  
os conceitos sobre sexualidade trazidos pelos estudantes. 
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dos conhecimentos”, além de promover uma visão ampla 
e diversificada sobre sexualidade (SUPLICY, 1988, p. 54). 
Sayão (1997) defende que a sexualidade necessita de um 
ensino integrado à orientação psicológica, de modo que as 
crianças possam apresentar e debater na escola os conceitos 
recebidos em casa. Mesmo que os educadores não se sin-
tam inteiramente preparados para atuar nessa área, a escola 
não pode abrir mão do papel de trazer o tema à tona, revê-lo 
quando necessário, e sempre que possível ampliar os concei-
tos sobre sexualidade trazidos pelos estudantes. A falta de 
conhecimento sobre sexualidade e sobre as possibilidades 
de ação e reação pode fazer com que adolescentes com DI 
se tornem reféns da violência sexual. Cabe aos educadores 
e familiares prepará-los para reagir de modo adequado às 
situações indesejadas e para desfrutar com tranquilidade 
da própria sexualidade. 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SEXUALIDADE
A DI caracteriza-se por um funcionamento intelectual 

inferior à média associado a limitações adaptativas em pelo 
menos duas áreas de habilidades pessoais (comunicação, 
autocuidado, vida no lar, adaptação social, saúde e segurança, 
uso de recursos da comunidade, determinação, funções aca-
dêmicas, lazer e trabalho) registradas antes dos 18 anos de 
idade. No dia a dia, a pessoa com DI tem dificuldade para 
aprender, entender e realizar atividades comuns para outras 
pessoas, e muitas vezes se comporta como se tivesse menos 
idade do que realmente tem (SHOGREN et al., 2010). A per-
sonalidade e a capacidade intelectual e de comunicação das 
pessoas com DI variam muito. Muitas se expressam com 
dificuldade, mas têm opiniões e comportamentos em rela-
ção à sexualidade bastante similares aos de pessoas sem DI 
(GLAT; FREITAS, 2007). 

A sexualidade é um termo abrangente, que engloba 
numerosos fatores e dificilmente se encaixa em uma defi-
nição única. Teoricamente, a sexualidade inicia-se com a 
puberdade ou adolescência, por volta dos 12 anos de idade 
(Art. 2º - ECA apud BRASIL, 2002). Algumas vertentes 
da psicologia, como a psicanálise freudiana, consideram 
a sexualidade desde a infância e propõem seu desenvolvi-
mento por meio de fases distintas (oral, anal, fálica, genital 
e período de latência), que ajudarão a definir a sexualidade 
adulta. Para educadores e familiares, independentemente 
do enfoque adotado, é importante compreender e aceitar a 
própria sexualidade. Esclarecer as eventuais dúvidas, aceitar 
o desejo e as sensações ligados à sexualidade contribuem 
para o amadurecimento individual nessa área, amenizando 

os medos e conflitos internos e favorecendo as experiências 
positivas (LOUREIRO, 2005).

Muitas vezes o conceito de sexualidade se confunde 
com o de sexo propriamente dito, mas um não precisa vir 
necessariamente acompanhado do outro (GLAT; FREITAS, 
2007). Cabe a cada indivíduo decidir qual o momento pro-
pício para expressar sua sexualidade, preferencialmente com 
cuidados e atendimento especializado, enfatizando a auto-
nomia pessoal e a inclusão social. As abordagens do tema 
variam de acordo com as concepções e crenças individuais. 
Se em alguns lugares é possível encontrar visões preconcei-
tuosas, em outros o assunto é discutido de forma livre e sob 
diferentes olhares. 

Só é possível compreender o desenvolvimento das pes-
soas e a construção da sexualidade individual tomando-se 
por base a construção de uma sexualidade em um sentido 
amplo, culturalmente determinada pelo modo de percep-
ção e orientação das práticas sexuais (FOUCAULT, 1988). 
A sexualidade se constrói também a partir da repressão do 
desejo e das práticas sexuais, bem como das imagens social 
e historicamente construídas sobre o masculino, o feminino, 
o desejo, a resposta sexual e as funções do sexo. Do mesmo 
modo, devido à desinformação e aos preconceitos, as pes-
soas com DI, ao expressarem seus desejos sexuais, podem 
ser facilmente vistas como pervertidas. 

A desinformação e o preconceito explicam, em boa parte, 
a visão equivocada sobre o corpo e a sexualidade dos adoles-
centes com e sem DI (MAIA, 2001). Em consequência, as 
pessoas com DI podem ser vistas como indivíduos com defei-
tos ou imperfeitos, aumentando sua dificuldade de viver em 
sociedade e lidar com seus problemas pessoais.  Apesar dos 
inegáveis avanços em inclusão social nos últimos anos, as 
concepções equivocadas sobre os limites da DI ainda podem 
levar ao descrédito social das pessoas com essa deficiência, 
impondo a necessidade de contínuos avanços, como ressal-
tado por Silva (2006, p. 426):

O preconceito às pessoas com deficiência configura-se 
como um mecanismo de negação social, uma vez que 
suas diferenças são ressaltadas como uma falta, carên-
cia ou impossibilidade. (...) A estrutura funcional da 
sociedade demanda pessoas fortes, que tenham um 
corpo “saudável”, que sejam eficientes para compe-
tir no mercado de trabalho. O corpo fora de ordem, a 
sensibilidade dos fracos, é um obstáculo à produção. 
Os considerados fortes sentem-se ameaçados pela lem-
brança da fragilidade, factível, conquanto se é humano.
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Os adolescentes expressam sua sexualidade de acordo, prin-
cipalmente, com os valores apreendidos no ambiente familiar, 
repassando ensinamentos e condutas socialmente aceitáveis e 
compondo o universo simbólico de seus integrantes, desde a 
infância (BASTOS; DESLANDES, 2005). A partir de proces-
sos de socialização é que o indivíduo interioriza os conteúdos 
da realidade subjetiva e se torna um membro da sociedade, na 
qual poderá atuar de acordo com os diferentes papéis que lhe 
forem atribuídos. A socialização ocorre em circunstâncias carre-
gadas de alto grau de emoção, principalmente dentro da família. 
A situação com as pessoas com DI tende a ser ainda mais delicada: 

As pessoas com deficiência mental fazem parte do grupo 
que não se beneficiou com as mudanças na área da sexua-
lidade. Muito frequentemente, aspectos relacionados ao 
desabrochar da sexualidade dos adolescentes com deficiên-
cia mental trazem preocupações aos pais e à sociedade, de 
um modo geral, traduzida por atitudes repressoras e discri-
minatórias, que impedem um desenvolvimento mais pleno 
do indivíduo (BASTOS; DESLANDES, 2005, p. 393).

As dificuldades dos pais e familiares em lidar com a sexua-
lidade dos filhos adolescentes pode decorrer do fato de eles 

próprios não terem tido informações necessárias e adequadas 
quando eram crianças. Até poucos anos atrás, esse tema era 
tratado de forma pornográfica e com muita desinformação. 
As experiências sexuais dos filhos podem ativar os fantasmas, 
lembranças, frustrações e dúvidas dos pais sobre a própria 
sexualidade, que não puderam ser elaborados de forma ade-
quada. O trabalho com a escola pode ser muito útil para rever 
conceitos e situações que reemergiram com a convivência com 
os adolescentes (BASTOS; DESLANDES, 2005).

As reações da família à situação podem facilitar ou prejudicar 
o desenvolvimento da sexualidade do adolescente com DI, com 
implicações positivas ou negativas no processo de integração com 
outros grupos sociais; por causa de suas limitações, o adolescente 
com DI pode ter dificuldade para se separar dos pais e fazer amigos.

O PAPEL DO PROFESSOR E DA ESCOLA
A Educação Especial Inclusiva valoriza a diversidade, o com-

promisso do educador, as oportunidades para os debates e os 
processos decisórios participativos (SOUZA, 2011). Caberia à 
escola criar estratégias para responder às necessidades e situa-
ções de aprendizagem, preparar os professores para atuar na 
Educação Especial e encontrar meios para contribuir com a 
prática inclusiva do professor e com o aprendizado dos alunos.
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É imprescindível que os educadores se preparem de modo 
adequado para a prática da educação inclusiva, adaptando 
suas práticas pedagógicas para proporcionar aos alunos um 
ambiente de ensino-aprendizagem mais social e interativo, 
atender às especificidades de cada um e motivá-los a aderir a 
esse processo, em busca da democratização do ensino, como 
tarefa indispensável da educação escolar e pedagógica. 

Tanto quanto os pais e familiares, os professores deve-
riam estar com a própria sexualidade bem resolvida antes 
de lidar com esse assunto em sala de aula. Caso contrário, 
acentua-se o risco de que repressões e frustrações prejudi-
quem o trabalho (GLAT; FREITAS, 2007, p. 56). O papel 
do professor é trabalhar, com olhar delicado, a sexualidade 
do adolescente, que pode necessitar de ajuda para conhe-
cer melhor seu próprio corpo, território revelador da sua 
individualidade. O professor deve propiciar a expressão 
livre e responsável do adolescente, promovendo o direito 
ao amor e à ternura, a uma sexualidade plena e responsá-
vel, a uma família, à saúde sexual e ao planejamento fami-
liar (SERRÃO; BALEEIRO, 1999).

O professor deve estar consciente que está lidando com 
algo íntimo, que envolve diferentes subjetividades. Esse 
fato exige dele uma revisão permanente de seus próprios 
sentimentos e atitudes frente ao tema. O professor deve se 
conhecer, se aceitar, e tratar esse assunto como algo natural e 
essencial, para assim poder proporcionar ao aluno um ensino 
completo (VIOTO; VITALIANO, 2012). É importante 

considerar a faixa etária dos alunos, ater-se ao tema a ser 
trabalhado e preservar a privacidade do aluno, observando 
o momento certo de intervir, a fim de auxiliar nas suas des-
cobertas (SERRÃO; BALEEIRO, 1999).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação sexual na escola deve fazer parte de um projeto 

pedagógico amplo, elaborado em conjunto pelos dirigentes e 
agentes escolares. O educador precisa refletir sobre sua própria 
educação sexual, levando em conta suas próprias experiências, 
para aceitar as diferenças, esclarecer dúvidas e também apren-
der com os alunos.

A pessoa com DI necessita de orientação e respostas coe-
rentes às suas solicitações afetivo-sexuais, que favoreçam sua 
autoconfiança, autoestima e senso de valor. O duplo sentido 
no comportamento dos pais e profissionais frente à sexualidade 
da pessoa com DI pode gerar conflitos e atitudes incoerentes 
de ambas as partes, gerando frustração e sofrimento. 

O estudo da sexualidade na formação dos adolescentes 
deve contribuir para ensiná-los a viver em sociedade, aumen-
tando o nível de informação, de compreensão, de responsabi-
lidade pessoal e autonomia. Essa abordagem permite também 
a ampliação da percepção com relação às questões de gênero, 
com maior consciência do corpo; mudanças recorrentes, envol-
vendo expressão de sentimentos; e a forma como lidar com 
as novas situações, tornando assim a sexualidade um assunto 
natural, essencial e desprovido de preconceitos. 
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Qual é a diferença entre Deficiência Intelectual (DI) 
e autismo?

Em essência, nas pessoas com DI predominam dificulda-
des no raciocínio abstrato e nas habilidades de adaptação ao 
meio, enquanto nas com autismo — hoje chamado de Transtorno 
do Espectro Autista (TEA) — predominam as dificuldades de 
convívio interpessoal e de comunicação.

De acordo com a definição de 2010 da Associação Americana 
de Deficiência Intelectual e de Desenvolvimento (AAIDD), atual-
mente utilizada no Brasil e em outros países, a DI — antes 
definida por outros termos não mais recomendados, como 
retardo mental e deficiência mental — consiste no funciona-
mento intelectual (raciocínio abstrato) inferior à média da 
maioria das pessoas, associado a limitações adaptativas em 
pelo menos duas áreas de habilidades do dia a dia (comuni-
cação, autocuidado, vida no lar, adaptação social, saúde e 
segurança, uso de recursos da comunidade, determinação, 

funções acadêmicas, lazer e trabalho), com início antes dos 
18 anos. Por sua vez, o autismo representa um contínuo de 
apresentações clínicas hoje denominado de TEA, englobando 
desde casos mais leves até os mais graves, com maior com-
prometimento da relação interpessoal. O TEA compreende 
problemas com socialização e comunicação com outras pes-
soas, comportamentos não habituais repetitivos (estereoti-
pias) e interesses limitados em atividades. Os sintomas geral-
mente se manifestam antes dos 2 anos de idade e comprometem 
habilidades do convívio social, na escola, no trabalho etc.

Há pessoas que podem apresentar DI e TEA, mas indiví-
duos com TEA podem ter desempenho intelectual elevado em 
áreas específicas, como memória, música ou matemática. 
Já alguns indivíduos com DI podem ser extremamente sociá-
veis e comunicativos. Apenas uma avaliação médica — quando 
necessário, multidisciplinar — de cada indivíduo pode dife-
renciar os dois diagnósticos. 
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Trabalho em uma empresa do setor de serviços e gostaria 
de saber que funções são recomendadas para pessoas 
com Deficiência Intelectual (DI).

Houve um tempo em que se procurava estabelecer relação 
entre os tipos de deficiência e as profissões possíveis. Havia 
atividades indicadas para pessoas com deficiência visual, audi-
tiva, física/motora e intelectual. Hoje essa abordagem está 
superada, porque reconhecemos que duas pessoas com o 
mesmo tipo de deficiência podem ter interesses, aptidões, 
habilidades e vocações diferentes. O que deve ser sempre 
lembrado é que a deficiência em geral — em nosso caso, a 
intelectual — é uma das características que compõem a tota-
lidade de uma pessoa.

Com ou sem deficiência, devemos ser iguais em direitos 
e ser respeitados em nossa singularidade. É preciso conhe-
cer cada pessoa, seus pontos fortes, suas necessidades de 
apoio e seus interesses, para, com base nesse conhecimento 
e nas escolhas de cada indivíduo, planejar a inclusão profis-
sional. As pessoas com DI têm mais facilidade para a área 
de produção, porque em geral se trata de um campo no qual 
a prática se sobrepõe à complexidade e ao conhecimento 
amplo. Devemos, contudo, compreender que nem toda pes-
soa com DI terá o desejo e o perfil profissional indicados para 

Meu filho tem Deficiência Intelectual (DI) e já teve 
alguns empregos, mas apresenta dificuldades para 
se manter neles e acaba sempre sendo demitido. Será 
que ele é incapaz para o trabalho?

Na maioria dos casos, o problema não está na pes-
soa, mas no sistema de inclusão, que provavelmente 
não oferece os apoios para atender as suas necessida-
des. No modelo social da deficiência, entende-se a “inca-
pacidade” como resultado da interação entre a pessoa 
e os ambientes social, cultural e físico. A deficiência, 
nesse caso, é vista em interação com as diversas bar-
reiras arquitetônicas, programáticas, metodológicas, 
instrumentais, comunicacionais e atitudinais. A primeira 
tendência é responsabilizar a pessoa, e geralmente não 
se questiona se todas as ações realizadas favoreceram 
o êxito do processo de inclusão. Incluir no trabalho uma 
pessoa com DI não é simplesmente conseguir um emprego 
para ela. A inclusão requer ações práticas orientadas e 
dirigidas para esse fim, pois não necessariamente ocorre 

de maneira natural ou casual, sobretudo quando se trata 
de pessoas com mais necessidade de apoio, o que é o 
caso da maioria das pessoas com DI. A APAE DE SÃO 
PAULO, por exemplo, adota para suas inclusões a 
Metodologia do Emprego Apoiado, utilizada no mundo 
todo, que busca a descoberta de perfil, o desenvolvi-
mento de emprego e o acompanhamento pós-inclusão. 
Assim, partindo do perfil vocacional da pessoa, bus-
ca-se um trabalho compatível com seus pontos fortes, 
seus interesses e suas necessidades de apoio, ofere-
cendo as ferramentas para a manutenção do trabalho 
até que apoios naturais sejam identificados e coorde-
nados para a efetividade da inclusão.

Portanto, antes de pensarmos em uma incapacidade 
para o trabalho, algo pouco provável, devemos imaginar 
que, nos empregos que seu filho teve ou ele foi incluído 
em funções incompatíveis com seu perfil ou não lhe 
foram oferecidos os apoios necessários para a efetivi-
dade da inclusão.

essa área. O que se pode dizer é que, no setor de serviços 
ou em qualquer outro, sempre é possível identificar ativida-
des, tarefas e funções que possam ser executadas com pro-
dutividade e qualidade por pessoas com DI, dependendo de 
suas características pessoais. 

Por exemplo, em 2016, a APAE DE SÃO PAULO realizou 
mais de 400 inclusões nos mais variados campos de atividade 
profissional. Ao iniciarmos uma parceria com uma empresa que 
deseja abrir espaço para esse público, fazemos um mapeamento 
das funções a serem exercidas, a partir das pessoas que esta-
mos atendendo, para em seguida, com a empresa, identificar 
as melhores oportunidades de inclusão profissional.

É preciso conhecer cada pessoa, seus 
pontos fortes, suas necessidades de 
apoio e seus interesses, para, com 

base nesse conhecimento e nas 
escolhas de cada indivíduo, planejar 

a inclusão profissional
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