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A importância do 
conhecimento das doenças raras

Não existe definição única e amplamente aceita para doenças 
raras, também chamadas doenças órfãs. Algumas definições depen-
dem exclusivamente do número de pessoas que vivem com uma 
doença, e outras incluem outros fatores, como a existência de trata-
mentos adequados ou a gravidade da doença.

Várias doenças raras são a causa de distúrbios do neurodesen-
volvimento, sendo que a fisiopatologia (mecanismo) pode ser identi-
ficada em algumas, como fenilcetonúria e hipotireoidismo, e há uma 
base tratável e prevenível. O grande desafio é aumentar o leque de 
doenças tratáveis, por reposição de substratos ou agentes enzimáti-
cos ou, ainda, pela modificação gênica de uma via metabólica anor-
mal. Nesse campo situam-se as doenças raras, cuja fisiopatologia é 
de entendimento complexo devido à escassez de informações, que 
levam, por sua vez, a dificuldades de diagnóstico e tratamento. Outra 
doença rara com possível comprometimento neurológico secundá-
rio é a hiperplasia adrenal congênita. As imunodeficiências primá-
rias, por sua vez, constituem um grupo de cerca de 400 doenças 
monogênicas, das quais aproximadamente 130 são sindrômicas e 
cursam primariamente com deficiência intelectual, autismo ou sín-
dromes convulsivas. 

Há vários pontos que devem ser investigados nas doenças raras, 
para melhoria da qualidade de vida e promoção do tratamento, que 
são discutidos na literatura científica, como o conhecimento de seu 
alcance populacional, a apresentação clínica, o tratamento e o acon-
selhamento genético, entre outros. Com a expansão e o aprimora-
mento de procedimentos diagnósticos de sequenciamento genético, 
provavelmente aumentará a velocidade do diagnóstico dessas doen-
ças. A avaliação na área de assistência à saúde nesse grupo de doen-
ças é limitada quando se utiliza a visão de prevenção e recuperação 
bem como a abordagem baseada em valores da relação custo-bene-
fício. Há necessidade de uma nova cultura de análise econômica e 
de sustentabilidade de serviços de saúde em doenças raras.

Nesse contexto, esta edição da Revista DI traz um artigo sobre 
custo-efetividade da triagem neonatal para a hiperplasia adrenal 
congênita e uma seção de dúvidas sobre fenilcetonúria, além de 
outros temas de interesse atual, como o apoio nacional à produção 
de vacinas, a reabilitação neuropsicológica em jovens com deficiên-
cia intelectual e a terapia mindfulness em familiares desse segmento 
populacional, entre outros.

Boa leitura.

Michel Fábio Brull
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A VIDA É 
MOVIMENTO...
E NÃO PODE 
PARAR
No novo site Movimento Duchenne você encontra 
informações completas e detalhadas que podem auxiliar 
as pessoas com distrofia muscular de Duchenne a 
continuarem a caminhada pela vida por mais tempo.

O site é também uma fonte de pesquisa para médicos e 
oferece uma área restrita com diversos conteúdos 
científicos por diferentes perspectivas, desde o 
diagnóstico até o manejo multidisciplinar. 

Acesse e conheça mais!
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OPINIÃO

O indispensável apoio 
à produção nacional de vacinas

A pandemia de coronavírus alerta para a necessidade de investimentos 
contínuos nos centros nacionais de pesquisa e na formação de pesquisadores 

e tecnólogos, porque outras calamidades virão

Willy Beçak1

1Presidente do Conselho Científico do Instituo Jô Clemente� 
Foi diretor geral do Instituto Butantan, fundador e presidente da Fundação Butantan� 

Na década de 1980, o Programa Nacional de Autossuficiência em Imunobiológicos mobilizou os principais centros de 
pesquisa do país e a maior parte das vacinas e dos soros necessários para proteger a população contra doenças infecciosas. 
No entanto, a redução dos investimentos barrou o desenvolvimento de novos produtos. A atual pandemia de coronavírus 
mostrou a necessidade de investimentos compatíveis em infraestrutura de centros de pesquisa e na formação contínua de 
pesquisadores e tecnólogos no Brasil e no exterior. Pessoas com síndrome de Down são mais suscetíveis ao SARS-CoV-2 
do que a população geral e devem ser incluídas nos grupos prioritários a serem vacinados.

Palavras-chave: Vacinas; Soros; Programa Nacional de Imunobiológicos; Síndrome de Down.

Resumo
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Vacinas primárias já eram usadas, empirica-

mente, na China, no século X. Mas foi só em 

1796 que o médico britânico Edward Jenner, 

observando que a varíola bovina protegia 

ordenhadores, introduziu o uso de material de pústulas 

variólicas, já atenuadas, para vacinar seres humanos, pro-

tegendo-os assim contra a doença. O diplomata Felisberto 

Horta, mais conhecido como Barão de Barbacena, trouxe 

essa vacina para o Brasil em 1840. Outros microbiologis-

tas, no decorrer do século XIX, baseados no mesmo prin-

cípio, desenvolveram outras vacinas, utilizando vírus ate-

nuados, que protegem melhor contra 

as doenças que poderiam causar, ou 

vírus inativados por processos físicos 

ou químicos, para combater endemias, 

epidemias ou pandemias, como a gripe 

espanhola, em 1918, que matou cerca 

de 50 milhões de pessoas no mundo.

Em decorrência da vacinação mun-

dial, algumas doenças, como a varíola, 

foram extintas e outras, como a polio-

mielite, serão em breve. A vacinação 

intensiva e extensiva é a única forma 

de eliminar doenças causadas por pató-

genos virais, bacterianos e fúngicos.

No Brasil, o desenvolvimento de 

soros e vacinas começou basicamente com a criação do 

Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, e em 

1901 do Instituto Butantan, para combater moléstias devas-

tadoras como a peste bubônica, a varíola e a febre ama-

rela. Mas o desenvolvimento de vacinas em geral contra 

doenças provocadas por vírus e bactérias ou suas toxi-

nas caminhou lentamente nas instituições ligadas à Saúde 

Pública. Limitou-se às vacinas bacterianas, como BCG, para 

tuberculose; DTP, para difteria, tétano e coqueluche; e anti-

virais para varíola, febre amarela e raiva; e soros específi-

cos para patógenos e toxinas, além de soros antipeçonhen-

tos. Outras vacinas necessárias para a população, apesar 

do alto custo, eram importadas.

Na década de 1980, como Diretor do Instituto Butantan, 

tive o privilégio de propor ao Ministério da Saúde a criação 

de um plano de autossuficiência em imunobiológicos. 

Foi baseado na ideia de que os institutos de pesquisa 

já em funcionamento poderiam produzir a maior parte 

das vacinas necessárias para o país a baixo custo e com 

segurança, se o Ministério da Saúde adiantasse recur-

sos para infraestrutura e aparelhamento tecnológico das 

instituições. Em troca, o ministério receberia, posterior-

mente, os novos imunobiológicos. Dessa sugestão, quando 

aceita, nasceu o Programa Nacional de Autossuficiência 

em Imunobiológicos, abrangendo o Instituto Butantan de 

São Paulo, a Fiocruz, e a Fundação Ataulpho de Paiva, do 

Rio de Janeiro; o Instituto Vital Brazil, de Niterói; o Instituto 

Ezequiel Dias, de Belo Horizonte; e o Instituto de Tecnologia 

do Paraná (Tecpar), de Curitiba.

Em poucos anos, a maior parte dos 

imunobiológicos utilizados no Programa 

Nacional de Imunização passou a ser pro-

duzida no Brasil, inclusive a vacina contra 

hepatite B, a primeira por recombinação 

genética, desenvolvida no Laboratório 

de Genética do Instituto Butantan. Os 

excelentes programas de imunização 

do Brasil passaram a ser reconhecidos, 

por sua abrangência e eficácia, em todo 

o mundo. No entanto, isso só foi possível 

com a planificação e os investimentos no 

desenvolvimento científico e tecnológico 

das áreas de biotecnologia e saúde.

No entanto, com a descontinuidade e a diminuição pro-

gressiva desse apoio e dos investimentos, em vários governos, 

não houve condições para que novas tecnologias para o des-

envolvimento de imunobiológicos pudessem ser implantadas. 

Entre os diferentes tipos de coronavírus que ocorrem 

no planeta, quatro são os principais responsáveis pelos 

resfriados comuns. Dois outros causaram sérios proble-

mas respiratórios, sob forma de surtos epidêmicos. Em 

2002, um provocou, na China, uma síndrome respiratória 

aguda grave (SARS-CoV). Em 2012, outro tipo, surgido na 

Arábia Saudita (MERS-CoV), matou cerca de 800 pessoas 

e ainda persiste. O terceiro tipo atual foi agora denomi-

nado SARS-CoV-2. E, então, surge a pandemia de SARS-

CoV-2, que encontrou o país desprotegido, sem condições 

mínimas para enfrentar esse novo desafio.

Em vários países, instituições preparadas, com infraes-

trutura, equipamentos e verbas adequados, começaram 

O alerta que esta 
nova pandemia 

nos traz não pode 
ser esquecido. 

Precisamos estar 
preparados e 

imediatamente 
investir muito 

mais em educação, 
ciência e tecnologia.
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rapidamente a enfrentar esse novo desafio. Realmente 

um desafio urgente, para reduzir uma pandemia cres-

cente e fatal. 

Usualmente, o desenvolvimento de testes e a aprovação 

para utilização de novas vacinas levam anos ou décadas, 

e para várias doenças ainda não foram obtidas vacinas, 

mas, desta vez, em menos de um ano, surpreendente-

mente, várias vacinas para o SARS-CoV-2, com diferentes 

tecnologias tradicionais ou inovadoras, foram testadas e 

já estão sendo aplicadas, em vários países. 

Existem vírus cujo ácido nucleico é o DNA, com um meca-

nismo de reparo, capaz de corrigir ou eliminar as mutações 

que ocorrem durante a replicação do DNA. Os vírus cujo 

ácido nucleico é o RNA geralmente não têm mecanismo 

de reparo e com frequência apresentam muitas mutações, 

como o HIV, causador da AIDS. Alguns vírus cuja sequência 

de RNA é longa, como o SARS-CoV-2, com cerca de 29 mil 

pares de bases, têm um mecanismo de reparo de mutações, 

embora seja menos eficiente do que os vírus de DNA. O 

SARS-CoV-2 elimina a maioria das mutações, que ocorrem 

durante a replicação do seu RNA, mas não todas. É o caso 

das mutações que resultam nas variantes já conhecidas, 

surgidas no Reino Unido, na África do Sul, em Manaus, no 

Brasil, e outras que estão sendo detectadas. Outras varian-

tes surgirão cada vez com mais frequência devido à rápida 

disseminação do vírus. Precisamos, pois, de uma vacinação 

maciça e rápida, para conter essa pandemia.

No caso das vacinas contra a COVID-19, o Brasil ainda 

não tem as condições necessárias para produzir o insumo 

farmacêutico ativo (IFA). IFAs atualmente utilizados para 

vacinas contra o COVID-19 são obtidos do vírus SARS-CoV-2 

inativado por processos químicos e físicos ou utilizando 

vetores virais, que são adenovírus atenuados, carregando 

a sequência de RNA que produz proteínas das espículas 

do SARS-CoV-2. Ou ainda vacinas, não existentes inicial-

mente no Brasil, de mRNA (RNA mensageiro), que induz 

a produção de proteína da espícula, que atua como antí-

geno, induzindo a produção de anticorpos. 

Para produzir os IFAs e desenvolver tecnologia própria, 

apesar de termos pesquisadores aptos e preparados, não 

temos as instalações e os equipamentos necessários. Só 

agora o governo percebe, ou deveria perceber, que deixou 

de apoiar ou de fazer os investimentos que hoje seriam 

fundamentais para desenvolvermos tecnologia e fabri-

carmos os IFAs que permitiriam independência, rapidez 

e economia na fabricação de uma ou mais vacinas para 

combater a pandemia e salvar milhares de vidas.

Felizmente, instituições como o Instituto Butantan e a 

Fiocruz, dedicadas há mais de um século à ciência básica 

e aplicada e à saúde pública, envidaram esforços e muito 

trabalho para começar a prover ao Brasil as vacinas 

CoronaVac e AstraZeneca, embora com IFAs importados, 

para a imunização da população contra o SARS-CoV-2. 

No mundo atual, globalizado, com o crescimento popu-

lacional contínuo, o intenso desmatamento na Amazônia 

e as mudanças climáticas e ambientais, às vezes devas-

tadores, novos patógenos virão, rapidamente, afetar a 

humanidade. O alerta que esta nova pandemia nos traz 

não pode ser esquecido. Precisamos estar preparados e 

imediatamente investir muito mais em educação, ciên-

cia e tecnologia. Precisamos, sim, estar preparados, com 

investimentos compatíveis, em infraestrutura de centros 

de pesquisa, além de formar no Brasil e no exterior mais 

jovens pesquisadores e tecnólogos.

Só assim poderemos enfrentar e evitar calamidades 

vindouras, produzidas por doenças emergentes e reemer-

gentes cada vez em maior número.

Por outro lado, é importante a obtenção de vacinas múl-

tiplas, contendo antígenos para várias doenças. Serão de 

grande utilidade, pela maior facilidade logística e abran-

gência, principalmente em países como o Brasil, pela sua 

grande extensão e distribuição demográfica.

Nas pessoas com síndrome de Down, o risco de contrair 

doenças respiratórias e de apresentar deficiência imunoló-

gica é maior do que na população em geral. Especificamente 

em relação à COVID-19, essa suscetibilidade está aumen-

tada. As pessoas com síndrome de Down apresentam 

três cromossomos 21, nos quais existe um gene marcador, 

TMPRSS2, que codifica uma enzima. O coronavírus se liga 

a essa enzima para invadir as células. As pessoas com sín-

drome de Down, por serem portadoras da trissomia, pro-

duzem maior quantidade dessa enzima, o que facilita a ação 

do vírus, tornando-as mais suscetíveis à doença. Portanto, 

é evidente e imperativo, sob o ponto de vista epidemioló-

gico, incluir as pessoas com síndrome de Down nos grupos 

prioritários a serem vacinados.
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ARTIGO

Análise de custo-efetividade da triagem 
neonatal para a hiperplasia adrenal 

congênita: comparação de duas populações 
diagnosticadas com e sem triagem neonatal

Estudo com 195 pacientes diagnosticados sem triagem e 378.790 
recém-nascidos demonstra o custo-efetividade da triagem neonatal 

para hiperplasia adrenal congênita e confere respaldo científico 
para sua implementação
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A hiperplasia adrenal congênita por 21-hidro-

xilase (HAC) é uma doença autossômica 

recessiva que resulta em redução da sín-

tese de cortisol e/ou aldosterona e secre-

ção excessiva de andrógeno adrenais. Sua incidência 

mundial varia de 1:10.000 a 1:18.000 e em coortes brasi-

leiras a incidência é de aproximadamente 1:10.000 nasci-

dos vivos (WHITE, 2009; WHITE; SPEISE, 2000; HAYASHI 

Mirela Costa de Miranda1, Luciana Bertocco de Paiva Haddad2, Evelinda Trindade3, Alex Cassenote4, 
Giselle Yuri Hayashi5, Fernanda Cavalieri Costa1, Guiomar Madureira6, Berenice Bilharinho de Mendonça6, 

Tania Aparecida Sartori Sanchez Bachega6  
1Endocrinologista. Doutoranda da Unidade de Adrenal da Disciplina de Endocrinologia do Laboratório de Hormônios e Genética 

Molecular (LIM42) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FM-USP).   
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A hiperplasia adrenal congênita (HAC) é uma doença de eleição para um programa de triagem neonatal 
(TN), mas sua implementação ainda não é consenso mundial, devido à escassez de informação sobre seu 
custo-efetividade. O objetivo deste estudo foi determinar o custo-efetividade do programa de TN para HAC 
no Brasil. Os dados dos 195 pacientes clássicos, diagnosticados clinicamente sem triagem, foram extraídos 
dos prontuários do Hospital das Clínicas de São Paulo e os de 378.790 recém-nascidos submetidos à 
TN em 2017, do Instituto Jô Clemente. A perspectiva do custo é a do Sistema Único de Saúde (SUS). Foi 
calculada a razão incremental de custo-efetividade (RICE) e utilizado modelo de árvore de decisão. A 
hospitalização ocorreu em 76% dos pacientes perdedores de sal (PS) não triados e comprometimento 
mental em 8,6%. O custo total desses desfechos foi de US$ 86.230 por paciente. Leuprorrelina foi utilizada 
em 28% dos pacientes com a forma virilizante simples (VS) e o hormônio do crescimento foi utilizado em 
14%; 18% das meninas foram criadas no sexo masculino. O custo evitável foi de US$ 4.232,74 por paciente. 
Entre os 378.790 recém-nascidos triados, 25 eram afetados (incidência de 1:15.135). A taxa de falso-positivo 
da triagem foi de 0,22%. A taxa de mortalidade foi calculada em 11% nos não triados e em 0% nos triados. 
Comparando-se a coorte não triada versus a triada, o nível médio de sódio sérico foi de 121,2 mEq/L (118,3 
a 124,1) × 131,8 mEq/L (129,3 a 134,5) e a hospitalização ocorreu em 76 × 58% dos pacientes com a forma PS, 
respectivamente. O custo incremental da TN foi de US$ 771.185,82 por morte evitada, o que gera uma RICE 
de US$ 25.535,95 por ano de vida salvo, considerada custo-efetiva. O diagnóstico clínico da HAC no Brasil 
é atrasado, levando à ocorrência de desfechos adversos, com impacto econômico. Considerando-se esse 
contexto, a TN para HAC é custo-efetiva e este estudo confere respaldo científico para sua implementação.

Palavras-chave: Triagem Neonatal; Custo-efetividade; Hiperplasia Adrenal Congênita; Doenças Raras; 
Custos e Análise de Custo. 

Resumo

et al., 2017; SILVEIRA et al., 2008). A doença apresenta 

duas formas clínicas de interesse na triagem neonatal 

(TN): a perdedora de sal (PS) e a virilizante simples (VS). 

Recém-nascidos (RNs) do sexo feminino em ambas as for-

mas clínicas apresentam genitália externa virilizada ao 

nascimento e na forma PS, e os bebês de ambos os sexos 

também apresentam crise de insuficiência adrenal perde-

dora de sal, com risco de vida na ausência de tratamento 
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precoce. Os benefícios do diagnóstico precoce pela TN 

incluem redução da mortalidade e de tempo de hospita-

lização na forma PS, enquanto na forma VS os benefícios 

são a correção de erros de atribuição de sexo em mulheres 

virilizadas e a prevenção da maturação óssea avançada 

precoce (WHITE; BACHEGA, 2012; SPEISER et al., 2018).

A implementação do TN para HAC ainda não é um 

consenso mundial, o que reflete a falta de dados sobre 

o custo-efetividade do diagnóstico precoce de HAC por 

meio da TN. A experiência de longo prazo com TN para 

HAC tem sido descrita, mas apenas alguns estudos com-

pararam populações triadas e não triadas (BROSNAN, 

1998; GIDLÖF et al., 2014). Duas análises de custo-efetivi-

dade (ACEs) relativas à TN para HAC foram realizadas 

nos Estados Unidos e, ao assumirem taxas de mortalidade 

variáveis, ambas chegaram a conclusões diferentes: uma 

concluiu que TN para HAC é custo-efetiva, enquanto a 

outra não (YOO; GROSSE, 2009; CARROLL; DOWNS, 2006).

A análise de custo-efetividade requer a compreensão 

dos custos de cuidados de curto e longo prazo secundários 

ao diagnóstico tardio de HAC. As frequências e os custos 

desses resultados adversos permaneceram sem avaliação 

na literatura médica até o momento. Dados anteriores de 

nossa grande coorte não triada e diagnosticada por sus-

peita clínica mostraram, pela primeira vez, não apenas 

alta taxa de mortalidade, mas também alta prevalência 

de resultados adversos que tiveram impacto econômico 

para o sistema de saúde (DE MIRANDA et al., 2019). Nossa 

hipótese é de que TN para HAC não só leva a benefícios 

importantes, mas também é custo-efetiva.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo de análise de custo-efetividade para 

comparar duas estratégias: diagnóstico da HAC por meio 

da TN ou do reconhecimento clínico. A perspectiva foi a de 

implementação do estudo foi no Sistema Único de Saúde 

(SUS). As evidências foram obtidas por meio de dados pri-

mários das duas populações em estudo (triados e não tria-

dos) levantados retrospectivamente. O desenho do estudo 

seguiu as recomendações para avaliação econômica da 

saúde. O estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em 

Pesquisa das entidades envolvidas no fornecimento de 

dados. Os dados foram extraídos retrospectivamente dos 

prontuários de pacientes não triados do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 

o principal centro médico do estado de São Paulo, e dos 

registros de triagem do Centro de Referência em Triagem 

Neonatal de São Paulo do Instituto Jô Clemente. 

Consideramos como custos diretos os resultantes 

das intervenções. Todos os preços foram pesquisados 

diretamente no Sistema de Gerenciamento da Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos, Órgãos e Próteses (SIGTAP) 

do SUS. A moeda norte-americana (US$) foi usada como 

unidade monetária; a conversão da moeda brasileira (R$) 

para dólar americano foi realizada fixando-se a taxa de 

câmbio nos últimos dias de 2016: US$ 1,00 correspondeu 

a R$ 3,26 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2021).

A população não triada foi composta por 195 pacien-

tes (141 F) com a forma clássica da HAC, diagnosticados 

por suspeita clínica e confirmados por análises hormonais 

e moleculares. A taxa de mortalidade, os parâmetros de 

desidratação e o tempo de hospitalização foram medidos 

nos casos PS. O número de óbitos por ausência de diag-

nóstico foi calculado aplicando-se a taxa de mortalidade 

calculada à proporção de pacientes com a forma PS que 

não teriam sido clinicamente reconhecidos. Um valor fixo 

é pago pelo SUS para internações em Enfermaria, indepen-

dentemente do tempo de internação; no entanto, os cuida-

dos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) são pagos por 

dia. Portanto, os custos relacionados à desidratação foram 

relacionados ao número de internações em Enfermarias, 

bem como ao número e ao tempo de internação em UTI.

Nos casos VS, a análise avaliou a frequência de pacien-

tes com cariótipo 46, XX criados como homens e dos 

submetidos a terapias de hormônio liberador de gona-

dotrofina (GnRha) e hormônio de crescimento (GH) para 

pseudopuberdade precoce em ambos os sexos. Os cus-

tos das terapias para homens com o cariótipo 46, XX se 

referem à cirurgia genital e à reposição de andrógenos 

da puberdade aos 19 anos, e os relacionados ao uso de 

GnRha e GH foram calculados de acordo com o número de 

pacientes tratados, a dose média e o tempo de tratamento.

Analisamos os dados dos 378.790 recém-nascidos 

atendidos no programa de TN da HAC do estado de São 
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Tabela 1. Custos da triagem por paciente.

Categorias  Risco de 
ser afetado 

Descrição 
do custo 

Custo por  
criança (US$) 

Não afetados pela HAC    A  2,45 

Não afetados que tiveram 
que ser retestados 

2A  4,9 

Falso-positivos 
Alto  A+B  24,91 

Baixo  2A+B  27,36 

Afetados pela HAC 
Alto  A+B  24,91 

Baixo  2A+B  27,36 

A – 17OHP no papel filtro=$2,45; B – testes confirmatórios (17OHP $3,13, cortisol $3,02, androstenediona $3,54, testosterona $3,20, 
sódio $0,57 e potássio $0,57)+consulta médica ($8,43)=$22,46; HAC: hiperplasia adrenal congênita.

Paulo de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017. A equipe 

responsável por este estudo reuniu os dados sobre peso 

ao nascer, sexo, data de nascimento e da coleta do teste 

do pezinho (TP) e valores de 17-OHP neonatal no papel 

filtro e dos testes confirmatórios. A coleta do sangue por 

meio da punção no calcanhar em cartões de papel fil-

tro foi realizada nos recém-nascidos entre os 2º e 7º dias 

de vida e depositada em papel filtro S&S 903. Todos 

os ensaios hormonais em papel filtro foram realizados 

usando o mesmo kit com o mesmo anticorpo: o kit neona-

tal 17-OHP em fase sólida, resolvido no tempo (B015-112- 

AutoDELFIA – 17OH-progesterona neonatal; Perkin Elmer 

Life and Analytical Sciences, Wallac Oy, Turku, Finlândia). 

As concentrações de 17-OHP foram expressas como equi-

valência sérica (taxa de conversão: 1 nmol/L=0,33 ng/mL 

no sangue total e 0,43 ng/mL na equivalência sérica). 

Os valores de corte para a 17-OHP no TP são determina-

dos de acordo com o tempo de coleta e o peso ao nascer, 

utilizando-se o percentil 99,8 da normalidade (HAYASHI 

et al., 2017). Segundo o protocolo de triagem para HAC 

do estado de São Paulo, os valores abaixo do percentil 

99,8 são considerados normais. Os pacientes com valo-

res acima de 2 vezes o percentil 99,8 são considerados 

de alto risco e receberão convocação de emergência; nos 

com valores acima do percentil 99,8, porém abaixo de 2× 

o percentil 99,8, a dosagem no papel filtro será repetida 

e os critérios de avaliação serão os mesmos para a pri-

meira amostra. Se o novo exame não apresentar valores 

normais, a criança deverá ser encaminhada para coleta 

de testes sérico e consulta médica de acompanhamento. 

Os exames confirmatórios consistem na análise sérica 

de 17-OHP, androstenediona e cortisol por cromatografia 

líquida-espectrometria de massa (LC-MS/MS) e testoste-

rona por fluoroimunoensaio. Sódio e o potássio também 

foram analisados. Os coeficientes intraensaio e interensaio 

foram <8% para o ensaio de papel filtro. 

Na população submetida à triagem, foi considerado o 

custo da análise da amostra para a dosagem da 17-OHP 

neonatal em um programa de triagem já em funcionamento, 

do reteste no papel filtro e testes confirmatórios dos casos 

positivos e da avaliação médica dos casos suspeitos com 

testes laboratoriais adicionais. Os custos por categoria de 

recém-nascidos triados são apresentados na Tabela 1. Nos 

RNs triados com diagnóstico de HAC confirmado, nosso 

modelo de decisão incluiu a frequência e o tempo de inter-

nação por desidratação. Presumiu-se que nos pacientes 

diagnosticados pela triagem não ocorreriam resultados 

adversos a longo prazo, pois todos seriam diagnosticados 

precocemente. Além disso, nenhuma morte devido a cri-

ses de PS foi relatada na coorte triada.

Calculamos RICE, definida como a razão do custo incre-

mental da TN em comparação com a estratégia de não 

triagem por anos de vida salvos. A Tabela 2 lista todos os 

parâmetros usados   na ACE, incluindo estimativas pontuais 

para o caso-base. Consideramos que a morte evitada de 

cada recém-nascido economizaria 30,2 anos de vida, apli-

cando-se a taxa de desconto de 3% à de expectativa de 

vida ao nascer no Brasil (76 anos) (IBGE, 2021). A equação 
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Tabela 2. Parâmetros e estimativas utilizadas para análise de decisão do caso-base e do melhor e do pior cenários para a triagem 
neonatal para hiperplasia adrenal congênita.

Parâmetro 
Estimativa de probabilidade 

Caso base  Melhor cenário  Pior cenário 

Expectativa de vida no Brasil 2017 76 anos  76 anos  76 anos 

Anos de vida salvo com 3% de desconto 30,2 30,2 30,2

Incidência da HAC  1:12.250  1:10.000  1:15.000 

% PS  75%  75%  75% 

Taxa de falso-positivo no TP  0,2%  0,1%  0,5% 

FP de alto risco  25%  25%  25% 

FP no teste confirmatório  8%  8%  8% 

FP de baixo risco  75%  75%  75% 

FP no reteste do TP  0,5%  0,5%  0,5% 

Forma PS       

% reconhecimento clínico  36%  16%  55% 

Mortalidade do PS sem TN  8%  11%  4,2% 

% hospitalização com TN  58%  58%  58% 

% UTI dentre os hospitalizados com TN  30%  30%  30% 

Média de permanência em UTI  9 dias  9 dias  9 dias 

% Hospitalização dos não triados  91%  91%  91% 

% UTI dentre os hospitalizados não triados  36%  36%  36% 

Média de permanência em UTI  23 dias  23 dias  23 dias 

Forma VS       

% reconhecimento clínico  28%  11%  45% 

% uso de GH  14%  14%  14% 

Tempo de tratamento com GH  3,2 anos  3,2 anos  3,2 anos 

Média de dose diária de GH  5,9 UI 5,9 UI  5,9 UI 

% de meninas submetidas ao processo de masculinização  15%  15%  15% 

% uso de GnRha  28%  28%  28% 

Tempo de tratamento com GnRha  3,8 anos  3,8 anos  3,8 anos 

HAC: hiperplasia adrenal congênita; PS: perdedora de sal; TP: teste do pezinho; FP: falso positivo; TN: triagem neonatal; VS: forma 
virilizantes simples; GH: hormônio de crescimento; GnRha: hormônio liberador de gonadotrofina; UI: unidade internacional.

do cálculo do RICE é a seguinte: (custos do braço da NBS 

- custos do braço não rastreado)/(número de mortes evi-

tadas × 30,2). NBS (Newborn Screening)=TN.

As análises foram realizadas com o software de aná-

lise de decisão TreeAge Pro Health Care e o Excel®. A 

incidência de 1:12.250 é uma média entre as incidências 

observadas neste estudo e em outros (SILVEIRA et al., 2008; 

HAYASHI et al., 2011). Consideramos a proporção de 75% 

dos pacientes com a forma PS, amplamente relatada na 

literatura médica (SPEISER et al., 2018). O reconhecimento 

clínico foi a probabilidade de um caso ser detectado antes 

dos sintomas devido à atipia genital ao nascimento ou aos 

antecedentes familiares, portanto, antes da notificação 

dos resultados da TN. Essa probabilidade foi baseada na 

proporção de pacientes com a forma PS diagnosticados 

antes da desidratação e nos pacientes com a forma VS 

diagnosticados nos primeiros 30 dias de vida em nossa 

coorte não triada; a média entre essas proporções e a 

publicada anteriormente por Yoo e Grosse (2009) foi uti-

lizada na análise. Os demais parâmetros foram extraídos 

dos dados das duas coortes analisadas. O modelo de deci-

são foi aplicado a uma população hipotética utilizando-se 

o número total de nascidos vivos em 2017 no Brasil (MS, 

2021) (ver Tabela 3). 
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Tabela 3. Análise de custo-efetividade da triagem neonatal para hiperplasia adrenal congênita, no ano de 2017.

Modelo de decisão em uma população hipotética  Caso base  Melhor caso  Pior caso 

Nascidos-vivos anualmente (n)  2.923.535  2.923.535  2.923.535 

Nascidos-vivos com HAC anualmente (n)  239  292  195 

RNs PS (n)  179  219  146 

RNs VS (n)  60  73  49 

Estratégia de triagem neonatal       

Forma PS       

Reconhecimento clínico (n)  64  35  80 

Custos (A+B) (US$)  1.594,24  871,85  1.992,80 

Mortes (n)  0  0  0 

Hospitalizações (n)  0  0  0 

Custos totais (US$)  1.594,24  871,85  1.992,80 

Sem reconhecimento clínico (n)  115  184  66 

Custos (A+B) (US$)  2.864,65  4.583,44  1.644,06 

Mortes (n)  0  0  0 

Hospitalizações (n) 67  107  38 

UTI (n)  20  32  11 

Tempo de internação em UTI  9  9  9 

Custos das hospitalizações (US$)  32.805,60  52.474,80  18.124,50 

Custos totais (US$)  35.670,25  57.058,24  19.768,56 

Forma VS      

Custos (2A+B) (US$)  1.641,60  1.997,28  1.340,64 

Mortes 0  0  0 

Desfechos adversos a longo prazo (n)  0  0  0 

Custos totais (US$)  1.641,60  1.997,28  1.340,64 

Não afetados (n)  2�923�296  2�923�243  2�923�340 

Verdadeiro-negativos (n)  2�917�449  2�920�320  2�908�723 

Custos (A) (US$)  7.147.750,05  7.154.784,00  7.126.371,35 

Falso-positivos (n)  5�847  2�923  14�617 

Alto risco (N)  1.462  731  3.654 

Confirmatório verdadeiro-negativos (n)  1.345  673  3.362 

Custos (A+B) (US$)  33.503,95  16.764,43  83.747,42 

Confirmatório falso-positivo (n)  117  58  292 

Custos (A+2B) (US$)  5.542,29  2.747,46  13.832,04 

Baixo risco (n)  4.385  2.192  10.963 

Reteste verdadeiro-negativo (n)  4.363  2.181  10.908 

Custos (2A) (US$)  21.378,70  10.686,90  53.449,20 

Reteste falso-positivo (n)  22  11  55 

Custos (2A+B) (US$)  601.92  300,96  1.504,80 

Custo total da estratégia de triagem neonatal (US$)  7�247�683,00  7�245�211,12  7�302�006,81 

Mortes (n)  0  0  0 

Estratégia de diagnóstico clínico sem triagem       

Continuação...
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Considerando-se a incerteza dos valores de várias 

suposições, a robustez do modelo foi testada em uma 

análise de sensibilidade unidirecional para exami-

nar como a RICE é influenciada pelo intervalo de 

cada parâmetro. A análise de sensibilidade envol-

veu quatro variáveis (Tabela 4). Além disso, as aná-

lises de cenário “melhor ou pior” selecionaram os 

valores mais e menos favoráveis para cada parâme-

tro, respectivamente.  

Análise estatística
Os dados são expressos como média e intervalos 

de confiança de 95% (IC95%). O teste t de Student, o 

teste do qui-quadrado e o teste exato de Fisher foram 

Forma PS        

Reconhecimento clínico (n)  64  35  80 

Mortes (n)  0  0  0 

Hospitalizações (n)  0  0  0 

Diagnóstico laboratorial (US$)  963,20  526,75  1.204,00 

Custos totais (US$)  963,20  526,75  1.204,00 

Sem reconhecimento clínico (n)  115  184  66 

Mortes (n)  9  20  3 

Hospitalizações (n)  96  149  57 

UTI (n)  35  54  21 

Tempo de internação em UTI (dias) 23  23  23 

Custos com hospitalização (US$)  132.296,30  204.177,00  79.335,30 

Desidratação sem internação (custo dos exames) (US$)  150,05  225,75  90,30 

Custo total (US$)  132.446,80  204.402,75  79.425,60 

Forma PS       

Reconhecimento clínico (n)  17  8  22 

Custos com exames laboratoriais para diagnóstico (US$)  255,85  120,40  331,10 

Sem reconhecimento clínico (n)  43  65  27 

Número de 46,XX criadas no sexo masculino (n)   3  5  2 

Processo de masculinização (US$)  5.718,57  9.530,95  3.812,38 

Número de pacientes em uso de GH (n)  6  9  4 

Custos do uso de GH (US$)  117.047,03  175.570,55  78.031,35 

Número de pacientes em uso de GnRha (n)  12  18  8 

Custos do tratamento com GnRha  49.932,00  74.898,00  33.288,00 

Custos com exames de diagnóstico (US$)  647,15  978,25  406,35 

Custos totais  (US$)  174.160,23  260.977,75  115.538,08 

Custo total da estratégia de diagnóstico clínico (US$)  307�010,60  466�027,65  196�498,78 

Mortes (n)  9  20  3 

Custo incremental da triagem neonatal (US$)  6.940.672,40  6.779.183,47  7.105.508,03 

Mortes evitadas (n) 9 20 3

Custo incremental por morte evitada (US$)  771�185,82  338�959,17  2�368�502,68 

Custo incremental por ano de via salvo (US$)  25�535,95  11�223,81  78�427,24 

PS: forma perdedora de sal; VS: forma virilizantes simples; LY: anos de vida salvos; n: número; US$: dólar americano.

Tabela 3. Continuação.



15REVISTA DI  •  NO 19  •  2021

usados. A significância estatística foi estabelecida em 

p<0,05. Foi utilizado o software Openepi, disponível 

em https://www.openepi.com/.

RESULTADOS

Coorte de hiperplasia adrenal  
ongênita não triada

A coorte consistiu em 195 pacientes (90 casos de VS 

e 105 casos de OS), e os casos de SW representaram 54% 

dos pacientes. Considerando-se que o conhecimento clí-

nico da HAC pode variar ao longo do tempo, os resultados 

foram estratificados de acordo com o ano de nascimento: 

Grupo 1 até 1989; Grupo 2 de 1990 a 1999; e Grupo 3 após 

1999. A frequência de RS foi de 43% no Grupo 1 (94 pacien-

tes), 62% no Grupo 2 (68 pacientes) e 70% no Grupo 3 (33 

pacientes). A taxa de mortalidade foi assumida em 11%, 

obtida subtraindo-se a frequência média de PS das coor-

tes mais recentes dos Grupos 2 e 3 (64%) daquela de 75% 

mais relatada na literatura (SPEISER et al., 2018).

Na análise de sensibilidade, os dados do Grupo 3 foram 

usados   para analisar se a melhora na consciência de HAC 

impactou a análise de custo-efetividade. O Grupo 3 foi 

composto por 33 pacientes (22 F) nascidos entre 2000 e 

2014; 23 tinham a forma PS (14 F) e 10 (9 F) a forma SV. Um 

paciente com cariótipo 46, XX que apresentava a forma SV 

foi criado como homem (11%). A desidratação ocorreu em 

20 dos 23 pacientes com a forma PS (87%), a hospitalização 

ocorreu em 18 (90%) e 61% foram internados na UTI por 

uma duração média de 20 dias (IC95% 6,2–33,8). O trata-

mento com GH foi usado em 40% dos pacientes por uma 

duração média de 3,9 anos (IC95% 2,7–5,99) e uma dose 

média de 5,09 UI/dia (IC95% 3,9–15,9). O tratamento com 

GnRHa (11,25 mg/3 meses) foi usado em 30% dos pacien-

tes por uma duração média de 5,1 anos (IC95% 3,0–7,2).

As crises de PS ocorreram em 84% dos pacientes (100% 

dos homens e 77% das mulheres). Portanto, a probabili-

dade de reconhecimento clínico antes da apresentação 

dos sintomas no formulário PS foi calculada em 16%. O 

nível sérico médio de sódio (Na) foi de 121,2 mEq/L (IC95% 

118,3–124,1) e a idade média no diagnóstico foi de 38,8 dias 

(IC95% 31,1–46,4). A hospitalização ocorreu em 91% dos 

pacientes desidratados (76% de todos os pacientes com 

a forma PS) por uma duração média de 38 dias (IC95% 

30,3–47,4); 36% estiveram na UTI por uma duração média 

de 23 dias (IC95% 13,2–32,1). 

Triagem neonatal para hiperplasia 
adrenal congênita

Em 2017, foram triados 378.379 recém-nascidos pelo 

Instituto Jô Clemente. Destes, 25 eram acometidos pelas 

formas clássicas da HAC, com incidência de 1:15.135 nas-

cidos vivos. A reconvocação foi realizada em 4.677 recém-

-nascidos (1,23%), dos quais 3.810 de muito baixo peso 

(<1.500 g) e 435 com transfusão neonatal. Para a análise de 

custo-efetividade, consideramos apenas a reconvocação 

devido a resultados alterados da 17-OHP neonatal. O tempo 

de vida médio da coleta da amostra neonatal foi de 5,25 

dias (IC95% 4,87–5,82) e o tempo entre a coleta da amos-

tra e o resultado da TN foi de 5,16 dias (IC95% 4,93–5,40). 

Um total de 843 recém-nascidos não afetados apresentou 

níveis alterados de 17-OHP neonatal no papel filtro, o que 

confere uma taxa de falso-positivos de 0,22%. Óbitos por 

prematuridade e complicações neonatais ocorreram em 

321 recém-nascidos, dos quais 22 tinham níveis alterados 

de 17-OHP; no entanto, informações sobre suas internações 

e seus exames laboratoriais descartaram o diagnóstico 

de HAC. Entre os casos falso-positivos, 75% foram consi-

derados de baixo risco e foi realizado reteste em papel 

filtro; 99,5% foram dispensados   após reteste negativo e o 

Tabela 4. Análise de sensibilidade.

Variação RICE (US$/LY)

Incidência da HAC
1:10.000 

1:15.000 

20.972,42 

33.337,73 

Reconhecimento clínico 16%/11%  19.189,90 

PS/VS 55%/45% 38.959,02

Mortalidade da forma PS 11%  17.870,08 

sem TN 4,2%  46.387,70

Taxa de falso-positivo  
0,1% 
0,5% 

25.423,64 
25.872,61 

RICE: razão incremental de custo-efetividade; PS: forma 
perdedora de sal; VS: forma virilizantes simples; LY: anos de 
vida salvos; TN: triagem neonatal.

https://www.openepi.com/
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restante (0,5%) foi dispensado   após teste confirmatório no 

soro e consulta médica. Entre os 25% considerados de alto 

risco, 92% foram dispensados   após um teste confirmatório 

negativo e 8% permaneceram inconclusivos e precisaram 

de um segundo teste confirmatório.

Dos 25 casos de HAC, 10 eram do sexo masculino e 

15 do feminino. Apesar da TN, 12 pacientes apresentaram 

desidratação, 11 foram hospitalizados e 30% ficaram em UTI 

durante um tempo médio de internação de 9 dias (IC95% 

1,8–16,2). O nível médio de sódio dos pacientes desidrata-

dos foi de 131,8 mEq/L (IC95% 129,3–134,5). O nível médio 

de sódio ao diagnóstico de todos os pacientes foi de 133,7 

mEq/L (IC95% 131,5–135,8). A duração média entre a coleta 

da amostra de papel filtro e a primeira consulta médica 

foi de 12 dias (IC95% 7,8–16,1), e a idade média na primeira 

consulta médica foi de 17,2 dias (IC95% 11,3–23,3). Entre as 

mulheres, 8 em 15 foram hospitalizadas por desidratação. 

Como os pacientes não foram acompanhados no mesmo 

centro e não foi realizado diagnóstico molecular, não foi 

possível estimar com precisão a proporção de pacientes 

com a forma PS. Se considerarmos essa proporção espe-

rada de 75% (8), 19 pacientes seriam PS; logo, a taxa de 

internação seria de 58% (11/19).

Análise de custo-efetividade
Em uma coorte hipotética de 2.923.535 nascidos vivos 

por ano, utilizando-se a taxa de nascidos vivos brasileira de 

2017 (MS, 2021), com uma incidência de HAC de 1:12.250, 

teríamos 239 recém-nascidos com HAC e 179 (75%) casos 

com a forma PS. Na estratégia de TN, o custo total seria de 

US$ 7.247.683,00 (US$ 30.368,75 por paciente com diag-

nóstico de HAC). O custo total na estratégia de não triagem 

seria de US$ 307.010,60, com 9 mortes neonatais. Portanto, 

o custo incremental da TN foi de US$ 6.940.672,40, e a 

eficácia foi de 9 mortes evitadas, ou seja, US$ 771.185,82 

por morte evitada. Depois de dividir esse número por 

30,2, o número de anos de vida salvos, chegamos a uma 

RICE de US$ 25.535,95/anos de vida salvos na análise do 
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caso-base. Os resultados da análise de custo-efetividade 

estão apresentados na Tabela 3.

As variações nas RICEs de acordo com cada variá-

vel são mostradas na Tabela 4. Com um conjunto de pre-

missas que favorecem a TN da HAC, a análise do melhor 

caso resultou em uma RICE de US$ 11.223,81/anos de vida 

salvos. A análise do pior caso mostrou uma RICE de US$ 

78.427,24/anos de vida salvos. As variáveis   de mortali-

dade da forma PS e de reconhecimento clínico tiveram 

a maior influência na RICE. A variação da taxa de mor-

talidade de 4,2 a 11% levou a uma RICE de US$ 46.387,70 

a US$ 17.870,08, respectivamente, enquanto a suposição 

de 55% de reconhecimento clínico da forma SW e de 45% 

da forma SV levou a uma RICE de US$ 38.959,02/anos de 

vida salvos, enquanto as premissas de 16 e 11%, respecti-

vamente, resultaram em uma RICE de US$ 19.189,90/anos 

de vida salvos. Além disso, o RICE calculado usando os 

dados apenas do nascimento da coorte mais recente, de 

2000 a 2014, foi de US$ 36.630,47/anos de vida salvos.

DISCUSSÃO
As avaliações econômicas orientam as decisões polí-

ticas, fornecendo evidências e estimativa de resultados 

clínicos e econômicos a longo prazo. Tanto os benefícios 

quanto os custos são necessários para estabelecer a efe-

tividade da TN para determinada doença, em termos de 

redução de morbimortalidade (GROSSE et al., 2016). Até 

o momento, as avaliações de custo-efetividade para TN 

para HAC têm sido focadas na redução de mortalidade. 

Enquanto nos países desenvolvidos a HAC é adequada-

mente diagnosticada por meios clínicos (GROSSE; VAN 

VLIET, 2007), a realidade nos países subdesenvolvidos 

e em desenvolvimento é completamente diferente. Este 

estudo apresentou, pela primeira vez, as frequências e os 

custos de resultados adversos em uma população diag-

nosticada por meios clínicos e utilizou tais dados para a 

construção de um modelo de decisão completo que ava-

liou o custo-efetividade da implementação da TN para 

HAC no Brasil.  

O principal objetivo da TN para a HAC é a prevenção 

da morte neonatal secundária à desidratação hipona-

trêmica; dessa forma, consideramos que a efetividade 

considerada no estudo consistiria em anos de vida sal-

vos. Determinar a taxa de mortalidade pela doença foi 

o principal desafio do nosso trabalho, já que sabemos 

que muitas mortes ocorrem sem que o diagnóstico da 

doença seja feito (SPEISER et al., 2018). Por meio da 

análise de sensibilidade do nosso modelo de decisão, 

observamos que as duas variáveis que mais tiveram 

impacto na análise de custo-efetividade foram as taxas 

de mortalidade e sensibilidade do reconhecimento clí-

nico, que são justamente as características que mais 

diferem entre países desenvolvidos e em desenvolvi-

mento/subdesenvolvidos. Isso ressalta a importância de 

se conduzir um estudo como este no nosso país, consi-

derando-se as características da nossa população, para 

que a decisão sobre a implementação de uma tecnolo-

gia em saúde como a TN seja feita baseada em dados 

primários da nossa população. 

A alternativa para a TN é confiar no reconhecimento 

clínico precoce da HAC. A sensibilidade dessa estraté-

gia é a probabilidade de um caso ser detectado clinica-

mente com base nos sintomas ou no histórico familiar 

antes da notificação dos resultados da triagem. Espera-se 

que o diagnóstico clínico, o conhecimento e os cuida-

dos da doença melhorem ao longo de décadas. Nossa 

coorte de paciente não triados compreende pacientes 

acompanhados no Hospital das Clínicas há, pelo menos, 

Sabemos que muitas mortes ocorrem 
sem que o diagnóstico da doença seja feito.
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30 anos e, quando comparamos os resultados ao longo 

das décadas, percebemos que a melhora no diagnóstico 

clínico da doença foi parcial: embora as proporções de 

perdedores de sal e a relação menino:menina tenham 

melhorado e se aproximado do esperado para a doença, 

não houve diferença nas taxas de desidratação, hos-

pitalização, reconhecimento da atipia genital e média 

dos valores de sódio ao diagnóstico. Isso significa que o 

diagnóstico clínico da HAC ainda é deficiente, o que tem 

implicação direta na importância da TN para o reconhe-

cimento precoce da doença. Esses dados explicam por 

que nossas probabilidades de reconhecimento clínico 

são menores do que as assumidas em estudos anteriores 

(YOO; GROSSE, 2009). Outros estudos com populações 

triadas de HAC em países desenvolvidos também des-

creveram que até 20% das mulheres foram diagnostica-

das apenas pela triagem, destacando a importância de 

realizar a triagem em ambos os sexos (FOX et al., 2020; 

HEATHER et al., 2015). 

Quando comparamos os dados clínicos entre os 

pacientes com perda de sal entre as coortes triadas e 

não triadas, é ainda mais perceptível o benefício da 

TN. Embora metade dos pacientes submetidos à TN 

ainda tenha sido hospitalizada, apresentou níveis de 

sódios melhores e tempo de hospitalização significa-

tivamente menor que os não triados. Essa observação 

demonstra que a TN previne crises de perda de sal 

mais graves, evitando, dessa forma, possíveis seque-

las neurológicas secundárias à desidratação hipona-

trêmica grave. 

A provável causa para os pacientes triados terem 

sido internados foi o atraso na obtenção dos resultados 

da TN. A média de idade ao diagnóstico na população 

triada foi de 17,2 dias, período no qual já pode ocorrer a 

crise de perda sal. Claramente, essa questão apresenta 

implicações na relação custo-benefício da triagem e sua 

melhoria deve ser objetivada pelos programas da TN. 

O diagnóstico precoce da forma PS tem sido o prin-

cipal objetivo da TN e, até o momento, os estudos em 

custo-efetividade têm focado o benefício da prevenção 

da crise perdedora de sal e não têm considerado os 

desfechos adversos relacionados ao diagnóstico tardio 

da forma VS, o que, como demonstramos neste estudo, 

também representa impacto econômico. A baixa pro-

porção de homens dentre os pacientes com a forma VS 

sugere que também nessa forma clínica os meninos são 

subdiagnosticados e, portanto, correm risco de crise 

adrenal durante condições de estresse. A idade média 

no diagnóstico de 5,7 anos foi suficiente para justificar 

sinais de virilização e maturação óssea avançada em 

quase metade dos pacientes. Isso motivou a alta fre-

quência de terapias caras, como o uso de GnRha e o 

GH em nossa coorte, que poderiam ser evitadas com o 

diagnóstico precoce por meio da TN. Pela primeira vez, 

uma análise de custo-efetividade sobre TN para HAC 

considerou esses desfechos.  

Tradicionalmente, supõe-se que a triagem seja ren-

tável se a sua RICE for de até US$ 50.000/ano de vida 

salvo (NEUMANN et al., 2014). A Organização Mundial 

da Saúde (OMS) considera uma estratégia muito ren-

tável se a RICE for menor que o produto interno bruto 

(PIB) per capita do país e como custo efetivo se for até 

três vezes o PIB, o que seria, em 2017, U$S 29.294,63 no 

Brasil. Assim, nosso estudo mostrou que a TN para HAC 

é econômica, principalmente em um contexto de país em 

desenvolvimento. A análise do pior caso sugeriu que, 

em um conjunto de suposições não favoráveis   à triagem, 

como baixa mortalidade, altos padrões de consciência 

clínica e menor incidência de HAC, a triagem não seria 

considerada custo-efetiva. No entanto, consideramos que 

Nosso estudo mostrou que a TN 
para HAC é econômica, principalmente 

em um país em desenvolvimento.
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esse cenário é bem menos provável de ocorrer, especial-

mente em uma realidade de países subdesenvolvidos e 

em desenvolvimento. 

A questão propulsora para a realização deste estudo 

era a de que não existiam no Brasil estudos que ava-

liassem a custo-efetividade da incorporação da HAC 

no programa nacional de triagem e que os estudos 

internacionais sobre o assunto não abordavam os 

desfechos a longo prazo do diagnóstico tardio. Dessa 

forma, um dos pontos fortes do nosso trabalho foi ser 

capaz de acessar os benefícios de longo prazo da TN 

para a doença e usá-los na análise de custo-efetivi-

dade, o que nunca havia sido feito antes. Este estudo 

adiciona mais argumentos para o endosso interna-

cional TN para HAC. O diagnóstico clínico da HAC só 

é possível em neonatos sintomáticos e não pode ser 

feito de maneira confiável em ambos os sexos, o que 

leva a atraso no tratamento e permite a ocorrência de 

sequelas graves. Essas consequências aumentam os 

custos do tratamento, incluindo fatores mensuráveis, 

como internações mais longas por desidratação hipo-

natrêmica e uso de medicamentos caros para melhorar 

a altura final. Além disso, a ausência de diagnóstico 

precoce pode acarretar aos pacientes danos desne-

cessários físicos, psicológicos e neurológicos, que não 

são tão facilmente mensuráveis. 

Em conclusão, este estudo foi capaz de enfatizar a 

importância da triagem na redução da mortalidade 

e morbidade por HAC, mostrando que, mesmo sob 

um ponto de vista econômico, a sua realização pode 

valer a pena. Acreditamos que nosso estudo fornece 

uma avaliação econômica útil para subsidiar decisões 

sobre a adoção da triagem para a HAC em programas 

federais de TN. 

http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/home
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/home
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinasc/cnv/nvuf.def
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinasc/cnv/nvuf.def
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A deficiência intelectual (DI) é uma condição 

clínica heterogênea e multidimensional 

com impacto para o indivíduo, a família 

e a sociedade. As principais causas têm 

origem pré-natal, resultando de alterações genéticas 

ou malformações cerebrais; perinatal, decorrendo de 

distúrbios neonatais ou prematuridade; e pós-natal, 

como desnutrição e infecções do sistema nervoso cen-

tral (GUILHOTO, 2011; SCHWARTZMAN; LEDERMAN, 

2017). De acordo com o Censo de 2010, 1,4% da popu-

lação brasileira apresenta DI (IBGE, 2010). Devido às 

fragilidades cognitivas e ao estigma social, as pessoas 

com DI, quando atingem a fase adulta, enfrentam difi-

culdades para ingressar no mercado de trabalho. 

A partir dos anos 1990, houve avanço significativo na 

promulgação de leis que favoreceram a atenção à pessoa 

com deficiência no Brasil, como a Lei de Cotas, de 1991, e 

a Lei Brasileira de Inclusão, de 2016, além da participação 

brasileira na elaboração da Convenção sobre os Direitos 

da Pessoa com Deficiência na Organização das Nações 

Unidas (ONU). Apesar desses avanços, a inclusão social 

da pessoa com deficiência ainda é incipiente, especial-

mente no caso de pessoas com DI. Entre as deficiências, 

as pessoas com DI estão entre os grupos com a menor 

taxa de contratação (8,9%) (BRASIL, 2019). Para reverter 

esse quadro, o maior desafio é reduzir o estigma social 

relacionado a essa deficiência. Mudanças nos critérios 

diagnósticos, incluindo a substituição do termo “retardo 

A empregabilidade da pessoa com deficiência intelectual (DI) é um desafio para a sociedade, em função 
dos estereótipos e da discriminação no contexto do trabalho. Este estudo descreve o desenvolvimento e a 
implementação de um programa de reabilitação para adolescentes com DI sob a perspectiva do modelo 
de Reabilitação Neuropsicológica Holística (RNH). As reuniões objetivaram a estimulação de autonomia, 
o uso de recursos da comunidade e a autopercepção. O programa foi realizado com 5 jovens de 14 a 17 
anos de idade e suas famílias e conduzido por equipe multidisciplinar. Comparações do desempenho 
pré e pós-intervenção revelaram aumento dos indicadores de habilidades adaptativas nos domínios das 
atividades de vida diária (21,4%), da comunicação (19,7%) e da socialização (13,3%) em escala específica, 
evidenciando potencialidades do programa para favorecer ações institucionais de inclusão social pelo 
trabalho para pessoas com DI. 

Palavras-chave: Emprego; Deficiência Intelectual; Reabilitação; Comportamento Adaptativo; Reabilitação 
Neuropsicológica Holística.

Resumo

mental” por “deficiência intelectual”, trouxeram importante 

contribuição nesse sentido.

De acordo com a  classificação proposta pela American 

Association on Intellectual and Developmental Disabilities 

(AAIDD, 2020), adotada pelo Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), a DI se 

caracteriza por um quociente intelectual (QI) menor 

que 70 associado a limitações em, pelo menos, duas 

áreas do comportamento adaptativo (comunicação, 

autocuidado, vida no lar, adaptação social, saúde e 

segurança, uso de recursos da comunidade, determi-

nação, funções acadêmicas, lazer e trabalho). Essa defi-

nição se sintoniza com concepções multidimensionais 

da inteligência, como a teoria triárquica de Sternberg 

(1985), que apresenta uma visão mais contextualizada 

da inteligência, influenciada pela cultura, voltada aos 

objetivos pessoais e à adaptação ao meio, por intermé-

dio do gerenciamento dos recursos internos, cognitivos 

e afetivos. Vygotsky (2012) argumenta que em qualquer 

deficiência sempre existem formas de compensação 

que provocam mudanças na atividade psicológica como 

um todo. Vygotsky (1996) também critica a investiga-

ção do desempenho das crianças por meio de testes 

baseados em parâmetros normativos, que resulte sim-

plesmente na descrição de “características negativas” 

e “funcionamento inferior”.

As mudanças nas concepções de DI resultaram em 

novos parâmetros de atendimento clínico e institucional. 
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O modelo médico foi substituído pelo social, enfatizando 

a equiparação de oportunidades, a eliminação de barrei-

ras sociais, o protagonismo do indivíduo e a autonomia 

(SASSAKI, 2012). Para alcançar desempenho satisfatório 

em todos esses campos, são necessárias intervenções que 

preparem as pessoas para serem protagonistas, conside-

rando suas fragilidades e habilidades. Para jovens adul-

tos, programas que estimulem a identidade, a autono-

mia e a socialização podem ser mais relevantes do que 

aqueles focados em aquisições básicas de leitura, escrita 

e matemática.

Nesse sentido, destacam-se os modelos de Reabilitação 

Neuropsicológica Holística (RNH), cujos objetivos voltam-

-se para a funcionalidade, em detrimento do treino de fun-

ções cognitivas isoladas (WILSON; GRACEY, 2009). Tais 

modelos surgiram no século XX para reabilitar os indi-

víduos feridos e mutilados em guerras, posteriormente 

adaptados para o atendimento de pessoas com deficiên-

cias laborais (PALACIOS, 2008).

Ao longo dos anos, a reabilitação de funções cogni-

tivas foi impulsionada por pesquisadores como Luria 

(1981), Ben-Yishai e Gold (1990), Wilson (1996) e Prigatano 

(1999). Luria destacou o tratamento individualizado consi-

derando o contexto social e psicológico, bem como enfati-

zou a estimulação de funções neuropsicológicas intactas 

para compensar as prejudicadas, o feedback constante, 

a autopercepção do paciente e o uso da linguagem como 

mediação. Ben-Yishay e Gold ressaltaram a importância 

da funcionalidade e das habilidades adaptativas, em detri-

mento das funções cognitivas isoladamente (ABRISQUETA-

GOMEZ, 2015). Essa visão foi contemplada na Classificação 

Internacional das Funcionalidades (CIF), proposta, em 2001, 

na Organização Mundial da Saúde (OMS, 2003). Wilson 

(1996) e Prigatano (1999) evidenciaram os princípios da 

RNH: integração entre pacientes, familiares e profissionais 

de saúde; elaboração de estratégias e metas para melhora 

funcional; integração de aspectos cognitivos, sociais, emo-

cionais, funcionais e culturais; engajamento do paciente 

no tratamento; e conscientização de suas forças e fraque-

zas durante as intervenções. 

A RNH se baseia em procedimentos técnicos para 

o desenvolvimento de habilidades compensatórias, 

assim como em psicoeducação. São necessários o esta-

belecimento e a negociação de metas junto à família e 

aos pacientes, realizáveis a curto prazo, possibilitando 

sua revisão e reformulação ao longo do tratamento. Dessa 

forma, destacam-se as atividades em pequenos grupos, 

a participação ativa da família e o trabalho na comuni-

dade. Para Ben-Yishai e Gold (1990), o ambiente terapêu-

tico precisa ser psicológica e fisicamente seguro para 

proporcionar o desenvolvimento individual e grupal.

A RNH foi preconizada para pessoas com lesões encefá-

licas adquiridas, mas seus princípios podem ser aplicados 

para a abordagem de pessoas com DI. Ações interventivas 

que estimulem potencialidades e valorizem a funcionali-

dade podem favorecer maior igualdade e equidade de 

oportunidades. O objetivo deste estudo foi desenvolver um 

programa de RNH em grupo para adolescentes com DI, 

visando à empregabilidade, a partir da atuação integrada 

de equipe multiprofissional, dando ênfase à estimulação 

de habilidades adaptativas. 

METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência envolvendo 

desenvolvimento e implementação de um programa 

de intervenção em grupo para adolescentes com DI, 

com foco em empregabilidade, baseado na RNH. O 

programa foi idealizado e executado por duas neurop-

sicólogas (RMD e CKM) e uma assistente social (JBR), 

seguindo prerrogativas de ética de pesquisa em seres 

humanos, tendo sido aprovado pelo Conselho de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp) (parecer CAAE: 1163/2019). Os responsáveis 

assinaram termos de consentimento informado e escla-

recido e os adolescentes, os termos de assentimento, 

autorizando sua participação.

O programa incluiu atividades em grupo com adoles-

centes e, em paralelo, grupos psicoeducativos com os res-

ponsáveis. Após avaliação neuropsicológica individual e 

delimitação de funcionalidade, as coordenadoras do tra-

balho definiram metas coletivas. Para avaliar mudanças 

funcionais dos participantes após as intervenções, reali-

zaram medidas pré e pós-intervenção com foco em res-

postas funcionais e comportamentais.
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PARTICIPANTES
Participaram da intervenção 5 adolescentes, do sexo 

masculino, com idade entre 14 e 17 anos, estudantes de 

escolas públicas regulares de São Paulo, recrutados no 

ambulatório de Genética do Núcleo de Atendimento 

Neuropsicológico Infantil (NANI) do Centro Paulista de 

Neuropsicologia (CPN). O CPN é uma das unidades de 

pesquisa e assistência da Associação Fundo de Incentivo à 

Pesquisa (AFIP). Todos tinham diagnóstico de DI validado 

em avaliação interdisciplinar no CPN, conforme critérios do 

DSM-5, configurando DI sem causa conhecida. O Quadro 1 

apresenta uma síntese da composição familiar, das quei-

xas principais e das informações clínicas mais relevantes 

durante a avaliação neuropsicológica. 

PROCEDIMENTOS

Caracterização sociodemográfica
A equipe do projeto fez entrevistas estruturadas com 

os participantes e suas famílias, para coleta de dados 

sociodemográficos, rede de apoio, direitos e benefícios. A 

definição das características socioeconômicas se baseou 

nos critérios da Associação Brasileira de Empresas de 

Pesquisas (ABEP, 2021), considerando-se a classe social 

associada ao poder de compra.

Avaliação neuropsicológica
Antes da intervenção, procedeu-se à avaliação neu-

ropsicológica dos adolescentes, para caracterização do 

desempenho intelectual, considerando-se medidas de QI 

e de habilidades adaptativas, e do perfil neurocognitivo, 

com base em testes neuropsicológicos clássicos (MALLOY 

et al., 2018). Posteriormente, registraram-se os aspectos 

funcionais de cada participante — CIF (OMS, 2003) — e 

foi traçado o perfil sociodemográfico (Tabela 1).

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO
O programa contou com atividades planejadas após 

a identificação de demandas funcionais individuais 

e coletivas associadas à formação de identidade, à 

autonomia, à interação social e à resolução de proble-

mas no cotidiano, seguindo modelo de RNH (WILSON; 

GRACEY, 2009). O cronograma de atividades consistiu 

em 12 encontros semanais, de 2 horas e 30 minutos, 

com os adolescentes, mediados pelas neuropsicólogas, 

e 5 encontros com familiares, coordenados pela assis-

tente social (Quadro 2). 

ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS
As famílias foram atendidas paralelamente às ati-

vidades com os adolescentes, perfazendo 5 sessões 

quinzenais de 2 horas e 30 minutos conduzidas pela 

assistente social. As atividades desenvolvidas estão 

descritas no Quadro 3.

Nas sessões, as pesquisadoras notaram que as famí-

lias eram desprovidas de informações sobre diagnóstico, 

potencialidades de desenvolvimento dos filhos e direitos 

básicos, como educação, transporte e trabalho. 

Quadro 1. Caracterização da estrutura familiar e principais queixas dos participantes.

Participante Caracterização familiar Queixas principais

1
Segundo filho biológico de uma prole de dois, morava 

com os pais.
Dificuldade na comunicação verbal.

2
Primeiro filho biológico de prole de dois, morava com 

a mãe.
Não estar alfabetizado, alterações de fluência verbal e 

padrão restrito de comunicação.

3
Quarto filho biológico de prole de quatro, morava com 

avó e tios maternos.

Problemas de aprendizagem e alterações de 
comportamento (em acompanhamento psiquiátrico). 

Medicação: risperidona 2 mg ao dia.

4 Filho único biológico, morava com a mãe.
Problemas de aprendizagem, socialização restrita. 

Medicação: metilfenidato 18 mg ao dia.

5
Filho único adotado, morava com os tios maternos, 

mãe adotiva falecida.

Comportamento de desobediência, desrespeito às 
regras e socialização restrita. Diagnóstico associado de 

doença celíaca.
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ANÁLISE DOS DADOS
Para investigação de resultados da intervenção, con-

sideraram-se evidências quantitativas e qualitativas de 

mudanças no perfil individual de funcionalidade dos par-

ticipantes. Foram comparados os indicadores de habilida-

des adaptativas por meio da Escala de Comportamento 

Adaptativo Vineland II (VABS-II) e de problemas de com-

portamento por meio da Child Behavior Check List (CBCL), 

obtidos antes e após a intervenção. Os responsáveis rela-

taram mudanças no comportamento dos adolescentes, 

a partir de Entrevista Semiestruturada, elaborada pelas 

autoras, a partir das habilidades adaptativas, com aspec-

tos de qualidade de vida.

RESULTADOS
Para uma análise de modificações comportamentais 

subsequentes no processo de RNH, foram comparados 

resultados das escalas VABS-II e CBCL, obtidos antes e 

seis meses após o término do programa (Tabela 2). Os 

critérios para comparação de resultados focaram-se na 

análise dos domínios de aquisição de habilidades consi-

deradas importantes para a atividade laboral, conside-

rando-se tempo restrito e processo grupal. Na VABS-II, 

foram evidenciados os domínios de Socialização (SOC), 

Habilidades de Vida Diária (AVDs) e Comunicação (COM). 

Na CBCL, o foco consistiu nas alterações nos aspectos de 

Atenção e Problemas Sociais.

As análises indicaram mudanças na maioria dos 

domínios da VABS-II investigados (Tabela 2). Em COM, 

houve aumento de 19,7% entre escores médios obti-

dos pré (61,8) e pós-intervenção (74,0). Nas AVDs, o 

aumento foi de 21,4% entre pré (68,4) e pós-interven-

ção (83,0). Na SOC, o aumento foi 13,3% entre pré (69,4) 

e pós-intervenção (78,6). Observou-se redução dos 

indicadores de problemas comportamentais enfatiza-

dos na CBCL. Para problemas de Atenção, a redução 

foi de 15,1% entre escores médios obtidos pré (77,6) 

e pós-intervenção (67,4). Como na CBCL os escores 

abaixo de 65 e 70 são considerados dentro da norma-

lidade e acima de 70 considerados clínicos, a média 

de Atenção para esse grupo passou de clínico para 

normal. No indicador de Problemas Sociais, a redu-

ção foi de 7,46% entre pré (72) e pós-intervenção (67). 

Também houve decréscimo nos escores neste indica-

dor, aproximando-se da faixa de normalidade sob a 

ótica dessa escala.

Ao final do processo de intervenção, alguns familia-

res relataram questionamentos dos filhos sobre a própria 

identidade, como “por que sou assim?” A consciência das 

próprias fragilidades é essencial para que os adolescentes 

se engajem ativamente em atividades laborativas adapta-

das, o que facilita a empregabilidade.

Por fim, na avaliação após seis meses da interven-

ção, procedeu-se também a uma análise qualitativa de 

mudanças funcionais nos participantes, baseadas nas 

entrevistas com as famílias. Foram descritas mudanças 

positivas em aspectos da comunicação entre pais e filhos, 

no relacionamento familiar, na autonomia em AVDs, como 

manejo de dinheiro, na prontidão para enfrentamento de 

desafios e iniciativas relacionadas ao futuro profissional, 

tendo dois adolescentes mudado de escola ou turno para 

fazer cursos profissionalizantes.

Tabela 1. Caracterização sociodemográfica e de desempenho dos participantes.

Participante Idade 
(anos/meses) Escolaridade Classe social QI

1 17/7 8º ano EF C2 50

2 14/8 6º ano EF C2 59

3 14/11 1º ano EM C2 54

4 16/1 1º ano EM B 64

5 16/2 8º ano EF C2 65

EF: ensino fundamental; EM: ensino médio: QI: quociente de inteligência.
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Quadro 2. Atividades desenvolvidas pelos adolescentes.

Sessão Objetivo Atividades

1.

Formação do grupo Colagem de figuras representando o esquema corporal

Percepção de si e do outro
Jogo de cartas (perguntas para a integração e reconhecimento de si e 

dos outros)

Interação social

2.

Percepção de si e do outro Dinâmica das semelhanças

Comunicação Fotos individuais e impressão digital

Resolução de Problemas

3.

Percepção de si e do outro Uso de documento de identidade (RG)

Identidade e orientação pessoal Jogo de perguntas relacionadas ao cotidiano

Pensamento abstrato Dinâmica “Percepção de si e do outro”

4.

Percepção de si (no espaço e contexto social)
Localização do endereço e opções de transportes através de mapas e 

contas de luz

Exploração e observação dos recursos da comunidade
Saída no entorno do CPN para observar sinais de trânsito, placas de 

ruas, pontos de ônibus etc.

Orientação espacial

5.
Escrita em situações sociais Preenchimento de formulário contendo a identificação completa

Uso de recursos da comunidade Saída para uma lanchonete no entorno do CPN

6.

Uso de recursos da comunidade Role-playing com simulação de compras em lojas

Uso de dinheiro Escolha e planejamento do passeio com pesquisa na internet

Planejamento para saída (lazer)

7.

Uso de recursos da comunidade (transporte, alimentação, 
uso do dinheiro)

Passeio no museu do futebol

Lazer Escolha da lanchonete nas imediações

Comportamento social Uso de metrô e ônibus

Autonomia

8.

Reflexão sobre o comportamento (passeio)
Retrospectiva do comportamento individual e grupal no passeio, e 

relações com outras situações sociais

Planejamento e organização Escolha de receita simples

Habilidades de vida diária

9.

Comunicação Apresentação da receita em forma de aula

Resolução de problemas, planejamento e organização Simulação com dramatização de situações em ambiente de trabalho

Cognição social e exercício de papéis sociais.

10.

Autonomia Preparo da receita planejada

Comunicação Planejamento de compras dos ingredientes de uma nova receita

Planejamento

11.

Análise, planejamento e tomada de decisão
Saída para supermercado, divisão de tarefas, lista de compras, 

cálculos e pagamentos. Preparo do alimento

Autonomia

Uso doméstico e de recursos da comunidade

12.

Planejamento Organização do aniversário de um dos participantes

Organização Avaliação do projeto com o grupo de adolescentes e famílias

Uso doméstico

Avaliação

CPN: Centro Paulista de Neuropsicologia.

DISCUSSÃO
Este estudo apresentou um programa de intervenção 

em grupo com foco em empregabilidade, baseado no 

modelo de RNH, desenvolvido para adolescentes com DI. 

Aspectos de aplicabilidade foram analisados a partir da 

comparação de medidas quantitativas e qualitativas, antes 

e após sua implementação, com um grupo de cinco ado-

lescentes. A experiência contribuiu para a identificação 
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dos aspectos positivos e das necessidades de adaptação 

do programa, para posterior investigação de eficácia. 

Entre os aspectos positivos, destacaram-se a boa ade-

são dos adolescentes e suas famílias, com participação 

ativa nas reuniões, e a ênfase do programa na funciona-

lidade e no comportamento adaptativo. Segundo Monroy 

(2003), o conceito de DI está intimamente ligado a questões 

sociais e às habilidades adaptativas, decisivas para esta 

condição. Neste estudo, resultados quantitativos e quali-

tativos foram indicativos de mudanças funcionais, princi-

palmente em AVDs, SOC e COM. Na mesma perspectiva, 

Gomes-Machado e Chiari (2009) observaram essas mes-

mas habilidades adaptativas mais desenvolvidas entre 

jovens com síndrome de Down incluídos no mercado de 

trabalho, em comparação aos não incluídos. Portanto, nos-

sos achados reforçam a importância de serem valoriza-

das habilidades adaptativas, como socialização e autono-

mia, em programas de intervenção para pessoas com DI. 

Ênfase merece ser dada aos resultados no subdomínio 

da AVD relacionado ao contexto doméstico. Observamos 

que a participação no programa favoreceu maior confiança 

dos adolescentes para utilização de fogão para preparo 

de refeições simples, execução de limpeza e organização 

da casa, bem como ajuda em tarefas simples, como troca 

de lâmpadas. Redig e Glat (2017), usando treinamento 

de AVD domésticas para realização de tarefas laborais, 

fizeram observações semelhantes em estudo envolvendo 

alunos com DI de uma escola profissionalizante. Nesse 

sentido, a autonomia é muito relevante para ampliar pos-

sibilidades de inclusão social pelo trabalho. No domínio 

do uso de recursos da comunidade, considerando-se 

a variabilidade individual dos resultados, foi notável a 

influência do contexto social em que os adolescentes 

viviam, como falta de recursos de segurança e lazer na 

comunidade. Apesar disso, as famílias e os adolescen-

tes se mobilizaram para romper barreiras internas ou 

externas, ampliando opções de escolha. Ressalta-se a 

iniciativa dos participantes na tomada de decisões que 

poderiam favorecer o trabalho, como mudança de escola 

para período noturno, busca por curso profissionalizante, 

colaboração no comércio da família e preocupação com 

uso do dinheiro. 

Quadro 3. Descrição dos temas e atividades desenvolvidas com as famílias.

Sessão Temas Atividades

1.

Integração Roda de apresentações dos participantes

Informação sobre o projeto e sobre DI Explanação dos objetivos

Explicação sobre o diagnóstico da DI

2.
Sexualidade e vulnerabilidade 
(tema escolhido pelas famílias)

Roda de conversa sobre a vida adulta e sexualidade 
usando materiais didáticos de borracha e silicone

3. Direitos e Benefícios
Diálogo sobre direitos para pessoas com DI a partir de folheto 
explicativo: “Cartilha Aprendendo seus Direitos. Direitos das 

crianças e Adolescentes com DI” (APAE-SP, 2017)

4. Legislação relacionada ao trabalho
Explicação sobre legislação e modelos de trabalh 

 (lei de cotas, lei do aprendiz)

5. Avaliação Avaliação qualitativa

DI: deficiência intelectual.
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Tabela 2. Resultados obtidos nas escalas VABS II e CBCL — pré e pós-intervenção.

Participantes

Escalas 1 2 3 4 5

VABS-II Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós

Comunicação 54 63 64 64 72 100 67 81 52 62

Receptiva 7 8 9 9 9 13 7 13 4 6

Expressiva 4 7 10 9 10 17 8 11 6 8

Escrita 8 9 6 7 12 15 12 13 8 9

AVDs 57 68 79 92 69 83 72 95 65 77

Pessoal 6 6 18 19 7 11 11 16 10 12

Doméstico 8 13 9 11 11 14 10 12 8 13

Comunidade 6 9 8 11 11 12 10 15 8 9

Socialização 60 70 71 80 76 84 73 82 67 77

Relações interpessoais 7 10 11 11 8 11 9 12 10 12

Jogos e lazer 5 8 7 13 11 13 9 10 8 10

Habilidades de 
adaptação

10 11 12 12 14 14 13 15 9 12

CBCL

Problemas sociais 84 67 70 77 77 67 63 70 66 54

Atenção 65 61 86 90 86 62 65 62 86 62

VABS-II: Escala Vineland-II de Habilidades Adaptativas, índices de domínios gerais (standard-score) e subdomínios (v-score); AVDs: 
Habilidades de Vida Diária; CBCL: Child Behavior Checklist (t-score).

No domínio da socialização, observaram-se igualmente 

mudanças positivas nos indicadores antes e após a inter-

venção. Verificou-se redução dos índices de problemas 

de atenção e de socialização da escala comportamental 

CBCL. Conforme Gomes-Machado e Chiari (2009), a noção 

de pertencimento social se manifesta quando a pessoa 

com deficiência tem oportunidade para estar em espaços 

públicos, estabelecer relações de amizade e fazer escolhas. 

A socialização se faz por meio de relações interpessoais 

que envolvem comportamentos, atitudes e percepções 

de si e do outro, com experiências positivas e negativas. 

Como exemplo de situações negativas, que prejudicam 

a interação social, episódios de bullying foram relatados 

pelo grupo. Este trabalho indicou que a motivação para a 

socialização poderia se iniciar dentro da própria família. 

Após a intervenção, observamos redução de comporta-

mentos de dependência da mãe, de isolamento social e 

de desinteresse em interações sociais.

Portanto, um dos primeiros desafios das interven-

ções voltadas para a inserção no mercado de trabalho 

para pessoas com DI consiste em fortalecer o senso de 

identidade, para que incorpore o entendimento das pró-

prias fragilidades e potencialidades no âmbito cognitivo e, 

principalmente, da funcionalidade. Outros pesquisadores 

também destacam a importância do autoconhecimento 

sobre limites e capacidades, bem como da mediação da 

rede de apoio social para vivências dentro da comuni-

dade (PEREIRA-SILVA et al., 2018; REDIG; GLAT, 2017). Neste 

estudo, percebemos que a insegurança dos pais e a falta 

da rede de apoio prejudicam as oportunidades dos ado-

lescentes em experimentar autonomia em atividades do 

cotidiano, mesmo em condições controladas. 

Comparações pré e pós-intervenções também indica-

ram melhora no domínio da comunicação. Os adolescen-

tes expressaram habilidades mais amplas de linguagem 

expressiva e receptiva em diversas situações, como fazer 

pedidos em lanchonetes ou à recepcionista do CPN, trans-

missão de recados para as famílias e exposição verbal em 

grupo. Um dos participantes, não alfabetizado, motivou-se 

ao final das intervenções para entender uma comunica-

ção escrita. Na fase inicial, ele reconhecia letras isoladas 

e na reavaliação escreveu dez palavras dissílabas, além 
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dos nomes das terapeutas. Essa aquisição representa evolu-

ção importante para o adolescente e evidencia maior percep-

ção do significado funcional da escrita. Destaca-se, assim, o 

potencial dos adolescentes com DI na inclusão, ainda pouco 

explorado, no mercado de trabalho (GOMES-MACHADO; 

CHIARI, 2009). 

É importante refletir sobre os aspectos do programa que 

mais contribuíram para as mudanças evidenciadas, como a 

integração das profissionais na elaboração de estratégias de 

estimulação em grupo, considerando demandas individuais 

previamente identificadas, e a participação ativa das famílias. 

Os responsáveis mencionaram melhor entendimento das 

fragilidades de seus filhos e de suas possibilidades de con-

quista de autonomia. Observamos que os adolescentes que 

apresentaram melhores avanços nas habilidades adaptativas 

foram aqueles cujas famílias mostraram maior engajamento 

no programa de intervenção. Essas observações reforçam a 

noção de que sociedade, escola e família são elementos faci-

litadores do desenvolvimento de autonomia e independência 

da pessoa com DI, o que possibilita melhor participação na 

comunidade (SILVA et al., 2019). Outro aspecto a destacar se 

refere à execução das atividades propostas em grupos peque-

nos, com características e demandas semelhantes, sendo um 

facilitador para a troca de experiências e o monitoramento 

individualizado. Os adolescentes mostraram maior motiva-

ção e engajamento nas atividades à medida que o vínculo 

entre eles se fortalecia.

Por fim, cabe discutir as necessidades de adaptações ao 

programa identificadas no curso do processo. Uma delas é 

a verificação da manutenção de conquistas por um tempo 

maior que seis meses e sua generalização para outros con-

textos da vida, como a socialização. No encontro final, os ado-

lescentes relataram interesse em manter as amizades, o que, 

segundo os familiares, raramente tinha sido observado. Na 

avaliação após seis meses da intervenção, apesar de relatos 

de interesse pela continuidade da amizade, não houve ini-

ciativa para organização de encontros. Outros estudos com 

jovens com DI também evidenciaram dificuldades na manu-

tenção de relações de amizade fora do contexto de trabalho 

(VEIGA; FERNANDES, 2014). 

 Também constatamos que o programa não pode atingir 

seus objetivos fundamentais sem o fortalecimento de uma rede 
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de apoio. Ao logo das atividades, verificamos que o grupo 

se deparou com desafios que exigiam detectar proble-

mas, buscar apoio, compreender instruções, decidir quais 

recursos utilizar e executar a tarefa. Ficou evidente que a 

superação de desafios dessa natureza demanda, neces-

sariamente, um senso de identidade associado à valoriza-

ção de características a partir de uma relação ativa com 

a comunidade. Com efeito, o envolvimento de uma rede 

de apoio é previsto no modelo de RNH (ABRISQUETA-

GOMEZ, 2015). O envolvimento de família, escola, comu-

nidade e instituições é fundamental para a inclusão social 

da pessoa com DI (PEREIRA-SILVA et al., 2018). 
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CONCLUSÃO
Este estudo indicou que programas de intervenção com 

foco na funcionalidade, tal como previsto no modelo de 

RNH, podem ser adaptados para o acompanhamento de 

adolescentes com DI de forma a contribuir para ampliar 

oportunidades de inclusão no mercado de trabalho.

As ações interventivas devem incorporar maior sen-

sibilização e conscientização da comunidade em geral 

sobre as potencialidades dos indivíduos. Novos estudos 

com aprimoramento dos instrumentos de avaliação de 

resultados serão importantes para investigação da eficá-

cia do programa apresentado. 
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ARTIGO

Duas estratégias 
complementares de 
promoção da saúde

Este trabalho é dedicado às mães de filhos com deficiência, 
que me são fonte de aprendizado sobre a vida.

Letícia Oliveira

Estudo comparativo mostrou uma potencial eficácia complementar 
de duas intervenções (mindfulness e terapia de solução de 

problemas) para melhorar a qualidade de vida de cuidadoras
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P romoção da saúde refere-se ao processo de 

capacitar pessoas, proporcionando conhe-

cimento sobre os determinantes da saúde, 

com o objetivo de ampliar a possibilidade de 

melhorar a saúde da população (NUTBEAM, 1986). Nesse 

sentido, a sala de espera de ambientes de saúde pode fun-

cionar como um espaço em que as práticas de educação 

e promoção da saúde podem ser maximizadas (ROSA et 
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Cuidadores familiares são uma população vulnerável, com níveis elevados de estresse crônico e baixa 
qualidade de vida. Com base em estudos anteriores relacionando a prática regular de mindfulness 
(atenção plena) a benefícios para a promoção da saúde, os autores deste artigo ofereceram um programa 
de treinamento em atenção plena para cuidadoras de pessoas com deficiência intelectual (DI). O objetivo 
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de Promoção da Saúde Baseada em Mindfulness (PSBM). Cuidadoras familiares de 72 pessoas com DI 
moderada, adolescentes ou adultos atendidos no Serviço de Reabilitação do Instituto Jô Clemente foram 
divididas aleatoriamente em dois grupos, intervenção (treinamento em mindfulness) e controle ativo 
(treinamento em solução de problemas). As atividades correram de forma paralela e simultânea, com oito 
encontros, em horário adaptado ao tempo de sala de espera para as consultas. Segundo as cuidadoras, o 
cultivo de mindfulness serviu como um recurso pessoal (“ferramenta interna”) para lidar melhor com as 
demandas diárias, aumentando a autoeficácia e a autonomia no controle do estresse cotidiano, enquanto 
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Resumo

al., 2011). Ações em sala de espera são uma forma produ-

tiva de ocupar um tempo ocioso nas instituições, transfor-

mando os períodos de espera em momentos de desenvol-

vimento de processos educativos e troca de experiências 

comuns entre os usuários (VERÍSSIMO; DO VALLE, 2017).

Mindfulness refere-se a um traço ou estado psicológico 

relacionado à capacidade de estar atento ao que acon-

tece no presente de forma intencional, com atitude de 
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abertura, aceitação e sem julgamento (LUDWIG; KABAT-

ZINN, 2008). No final da década de 1970, Jon Kabat-Zinn 

e outros professores da Universidade de Massachusetts, 

nos Estados Unidos, desenvolveram um programa de redu-

ção do estresse baseado em mindfulness conhecido como 

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). No Brasil, 

o conceito de mindfulness foi traduzido como “atenção 

plena” (DEMARZO, 2011).

As pesquisas indicam que a meditação da atenção 

plena, praticada amplamente para a redução do estresse 

e a promoção da saúde, exerce efeitos benéficos na saúde 

física e mental e no desempenho cognitivo. Existem evi-

dências de que a meditação da atenção plena pode cau-

sar alterações neuroplásticas na estrutura e na função das 

regiões do cérebro envolvidas na regulação da atenção, 

da emoção e da autoconsciência (TANG et al., 2015). O 

programa de redução do estresse baseada em mindful-

ness tem sido utilizado por diversas populações clínicas 

e não clínicas, com potencial para melhorar os sintomas 

psicológicos nos cuidadores de pacientes com várias con-

dições (LI et al., 2016).

Intervenções baseadas em mindfulness para cuidadores 

formais — funcionários de apoio a crianças, adolescentes 

e adultos com deficiência intelectual (DI) ou de desenvol-

vimento — apresentaram benefícios de curto prazo para 

gestão de estresse e sofrimento, no enfrentamento dos múlti-

plos desafios diários. Os resultados do processo apontaram 

maior nível de consciência, aumento da desfusão cognitiva 

e redução da supressão de pensamento. Os efeitos foram 

mantidos ou continuaram a crescer em acompanhamen-

tos que variaram de três a seis meses (Ó DONNCHADHA, 

2018). O treinamento baseado em mindfulness melhorou 

a saúde mental de cuidadores de pessoas com doença de 

Alzheimer e seus distúrbios neurocognitivos, reduzindo o 

estresse e a sobrecarga (PIERSOL et al., 2017). Ainda volta-

das à população de cuidadores familiares de pessoas com 

demência, intervenções de atenção plena apresentaram efei-

tos significativos de melhora na depressão, estresse perce-

bido e qualidade de vida relacionada à saúde mental, oito 

semanas após o tratamento (LIU et al., 2017).

O mindfulness se mostrou promissor também como 

uma intervenção para melhorar a resiliência e gerenciar 

o estresse de pacientes transplantados e seus cuidado-

res, obtendo resultados favoráveis em relação a medidas 

de estresse, resiliência, depressão, ansiedade, qualidade 

de vida, afeto positivo e negativo e sono (STONNINGTON 

et al., 2016). Associado à terapia de suporte em grupo, o 

mindfulness mostrou ser uma abordagem possível para 

aliviar o estresse em pacientes com doença hepática em 

estágio terminal e seus cuidadores (BAJAJ et al., 2017). 

Pais e professores de crianças com transtorno de déficit 

de atenção e hiperatividade (TDAH) relataram redução do 

estresse percebido, redução da ansiedade autorreferida 

e melhorias em algumas facetas da atenção plena, após o 

programa (MILLER; BROOKER, 2017). Em grupos de apoio 

e de informações para pais de adultos com Transtorno 

do Espectro do Autismo (TEA) e outras deficiências do 

desenvolvimento, os pais do grupo mindfulness relata-

ram reduções significativas no sofrimento psicológico, 

enquanto os do grupo de apoio e informação não o fize-

ram (LUNSKY et al., 2017).

Diante desse cenário, ofertamos o programa a cuidado-

ras de adolescentes e adultos com DI moderada, atendidos 

em uma instituição referência de São Paulo. O recorte da 

população feminina se justifica pelo fato de as mulheres 

assumirem o papel de cuidadores com maior frequência 

do que os homens, arcando com as responsabilidades do 

cuidado dos filhos (SHAPIRO et al., 1998). 

CENÁRIO E DESENHO DO ESTUDO
A pesquisa foi realizada de março a junho de 2019 na 

APAE DE SÃO PAULO, atualmente chamada Instituto Jô 

Clemente. O campo do estudo foi o Setor de Reabilitação 

de Jovens e Adultos, que atendia pessoas com idade entre 

14 e 34 anos e diagnóstico de DI moderada. O setor pro-

movia um espaço de convivência favorável ao desenvol-

vimento de autonomia, independência e autogestão, por 

meio de oficinas bissemanais, com três horas cada, de artes 

plásticas, dança, música e educação física solo e aquática.

Este foi um estudo controlado, randomizado e prag-

mático. A randomização dos participantes foi realizada a 

partir do software Randon (http://www.randon.org/) por 

um dos autores do estudo (Priscila Palomo). As cuidado-

ras foram divididas aleatoriamente em dois grupos: um 

http://www.randon.org/
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com familiares que participaram de uma intervenção em 

mindfulness e o controle ativo, que realizou treinamento 

em resolução de problemas (CABALLO; CLAUDINO, 1996). 

Para aproveitar os períodos em que as participantes esta-

riam em sala de espera, os sorteios levaram em conside-

ração os horários das 6 turmas de atendidos, estabeleci-

dos pela instituição: 4 turmas de cerca de 35 pessoas e 1 

com média de 12. Nos grupos maiores, a randomização 

via software foi utilizada para dividir as cuidadoras uma 

a uma, de modo aleatório, em 2 grupos de cerca de 17 

pessoas cada. Já para as duas turmas menores, a rando-

mização foi feita por bloco, visando adaptação às condi-

ções institucionais, ou seja, sorteamos uma turma inteira 

de 12 pessoas para realizar a intervenção e outra para o 

grupo controle. Essa medida se justifica porque a interven-

ção se deu em horário previamente estabelecido (sala de 

espera) e duas turmas ficariam muito pequenas se ran-

domizássemos da mesma forma. A amostra foi composta 

por cuidadoras familiares dos 164 atendidos e foi neces-

sária a composição de 5 grupos de mindfulness e de 5 

grupos controle, cada grupo com aproximadamente 16 

participantes (Figura 1).

Foi realizado grupo focal para sondagem de expec-

tativas, com gravação de áudios (mediante permissão 

dos participantes), com uma amostra de oito cuidadoras 

selecionadas aleatoriamente (metade do grupo controle 

e metade do grupo intervenção). O mesmo procedimento 

foi adotado no final da intervenção, com dois grupos focais 

(um do grupo intervenção e outro do controle), e a alea-

torização se fez por sorteio.

Para garantir a adesão dos participantes, o trabalho 

respeitou a rotina do serviço e aproveitou os horários em 

164 
Cuidadores

Grupo focal 
e questionários

5 grupos 
Mindfulness

5 grupos 
Controle

que as cuidadoras aguardavam seu familiar ser atendido. 

Os responsáveis por esta pesquisa ofereceram áudios 

por aplicativo de celular ou CD detalhando o trabalho a 

ser desenvolvido.

As etapas do estudo foram discriminadas com base nas 

diretrizes do Consolidated Standards of Reporting Trials 

(Consort) para reportar estudos randomizados controlados 

de maneira clara, transparente e abrangente (SCHULZ et al., 

2010). À estrutura do Consort 2010 se associou uma exten-

são para estudos pragmáticos (ZWARENSTEIN et al., 2008).

O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 

São Paulo e está registrado no site Clinical Trials (www.

clinicaltrial.gov), com o código NCT03756441. Todas as 

participantes assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (Parecer no 2.581.806, de 5 de abril de 2018).

PROMOÇÃO DA SAÚDE 
BASEADA EM MINDFULNESS

O programa de Promoção da Saúde Baseada 

em Mindfulness (PSBM), também conhecido como 

Mindfulness-Based Health Promotion (MBHP), foi inspi-

rado no modelo de Kabat-Zinn (MBSR) (KABAT-ZINN, 

1982), adaptado por este grupo de pesquisa ao contexto 

da Atenção Primária à Saúde e da Promoção da Saúde e 

aplicado previamente no Centro Mente Aberta, no Brasil, 

e na Universidade de Zaragoza, na Espanha (DEMARZO; 

GARCIA-CAMPAYO, 2015). A adaptação (modelo PSBM) 

consiste em sessões mais curtas do que o modelo tradi-

cional (MBSR) e uma sequência mais didática de con-

teúdo, para facilitar sua implementação em serviços de 

saúde (DEMARZO et al., 2015).

Grupo focal 
e questionários

Figura 1. Desenho do estudo.

http://www.clinicaltrial.gov
http://www.clinicaltrial.gov
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Trata-se de um programa estruturado, desenvolvido 

ao longo de oito sessões semanais, em que os participan-

tes se reúnem por 1,5 hora para vivências de técnicas de 

mindfulness (DEMARZO; GARCIA-CAMPAYO, 2015). Há 

ainda sugestões de atividades para serem implementadas 

em outros ambientes de vida, com duração média de 15 a 

45 minutos. As participantes foram instruídas a procurar 

incorporar a ideia de mindfulness em suas vidas diárias 

com as chamadas práticas informais, fazendo com que 

as atividades rotineiras se tornassem uma oportunidade 

para praticarem o estado de mindfulness ou atenção plena.

As práticas formais, com o suporte de áudios, valorizam 

a atenção à respiração, ao corpo e aos movimentos, viáveis 

para pessoas com diferentes níveis de capacidade e com 

limitações físicas porque são de intensidade leve. Foram 

ainda realizadas dinâmicas para compreensão dos concei-

tos e uma sessão de silêncio para aprofundamento das téc-

nicas de mindfulness (DEMARZO; GARCIA-CAMPAYO, 2015).

TREINAMENTO EM SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
O grupo controle ativo desta pesquisa seguiu um pro-

tocolo, já bem descrito em outros estudos, de treinamento 

em solução de problemas. Um trabalho de revisão eviden-

ciou o efeito benéfico dessa abordagem sobre o comporta-

mento adaptativo e a saúde mental de pais imediatamente 

após o tratamento (ECCLESTON et al., 2015).

A solução de problemas da saúde mental assenta-se sobre 

dois pressupostos: o primeiro é que, devido às capacidades 

cognitivas e às demandas da sociedade, os seres humanos 

são solucionadores ativos de problemas; o segundo é que o 

ajuste psicológico relaciona-se com a destreza na solução de 

problemas (D’ZURILLA; NEZU, 1982 apud CABALLO, 1996). 

Determinadas habilidades comportamentais e cognitivas 

mediam tanto as reações emocionais como o ajuste psicoló-

gico geral. Entre essas habilidades encontram-se a sensibili-

dade para os problemas, a possibilidade de considerar solu-

ções potenciais e de antecipar as consequências das ações e 

a forma de reagir diante de uma situação problemática. Assim, 

a competência social, ou a capacidade de enfrentar de forma 

eficaz os problemas da vida diária, torna-se um componente-

-chave do ajuste psicológico geral (D’ZURILLA; GOLDFRIED, 1971; 

D’ZURILLA; NEZU, 1982 apud CABALLO; CLAUDINO, 1996).

O modelo considera as habilidades de solução de 

problemas como algo aprendido a partir da experiên-

cia direta com outras pessoas. Há duas razões principais 

pelas quais os indivíduos poderiam ser solucionadores 

pouco eficazes: por não terem aprendido a habilidade 

necessária para lidar com o problema ou por não serem 

capazes de manifestar de modo eficaz uma habilidade já 

aprendida, mas bloqueada pela intensidade de emoções, 

ansiedade ou depressão (CABALLO; CLAUDINO, 1996).

Os objetivos da terapia de solução de problemas são:

•	 Ajudar os indivíduos a identificarem situações (ante-

riores ou atuais) estressantes da vida (acontecimentos 

importantes e problemas diários) que constituem os 

antecedentes de relações emocionais negativas.

•	 Minimizar o grau em que essa resposta influencia de 

modo negativo as tentativas futuras de enfrentamento.

•	 Aumentar a eficácia das tentativas de solução de proble-

mas no enfrentamento de situações problemáticas atuais.

•	 Ensinar habilidades que permitam aos indivíduos vê-las 

de modo mais eficaz com problemas futuros, a fim de evi-

tar transtornos psicológicos (CABALLO; CLAUDINO, 1996).

O treinamento contemplou habilidades específicas 

para capacidade geral de solução de problemas e consi-

derou os cinco processos interagentes para soluções efi-

cazes de problemas:

•	 Orientação para o problema.

•	 Definição e formulação do problema.

•	 Levantamento de alternativas.

•	 Tomada de decisões. 

•	 Prática da solução e verificação do resultado (CABALLO; 

CLAUDINO, 1996).

PARTICIPANTES E PROCEDIMENTOS
Foram convidadas para participar do estudo as cuida-

doras dos 164 atendidos com DI moderada, entre 14 e 34 

anos de idade, não cadeirantes, do Serviço de Reabilitação 

do Instituto Jô Clemente. A maioria deles tinha síndrome 

de Down (55%), DI sem etiologia definida (36%), X frágil 

(4%) ou outras etiologias (1%, mielomeningocele, síndrome 

de Prader Willi e paralisia cerebral) ou comorbidade 

com TEA (Gráfico 1). A média de idade das participantes 
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cuidadoras foi de 56±9,86 anos e a do familiar, de 24±5,93 

anos. Havia 94 mães, 5 tias e 1 avó dos familiares.

Foram realizadas duas palestras pela manhã e duas 

à tarde, em horários de reuniões de família obrigatórias, 

para as cuidadoras conhecerem o projeto de pesquisa. 

O recrutamento levou em consideração o dia em que 

a familiar já dispunha para o serviço, estando a res-

ponsável em sala de espera. A estratégia foi pensada 

para garantir a aderência ao protocolo e evitar perdas 

de participantes. 

As cuidadoras elegíveis receberam novamente o con-

vite para responderem aos questionários pós-intervenção, 

com a ajuda dos assistentes da pesquisa (Figura 2). Não 

houve seguimento.

Dos 164 atendidos no Setor de Reabilitação, participa-

ram 161 mães, já que 3 delas acompanhavam 2 filhos. Das 

100 participantes, 72 cuidadoras foram consideradas efe-

tivamente participantes dos programas (30 intervenção e 

42 controle) e 28 desistentes (21 intervenção e 7 controle), 

tendo comparecido a, no máximo, 3 das 8 sessões propostas. 

RESULTADOS
Os dados foram obtidos a partir dos grupos focais e 

da aplicação de instrumento qualitativo semiestruturado. 

As cuidadoras que participaram dos grupos de mindful-

ness em geral relataram ter se beneficiado do programa.

Cuidadora 1: “Comecei a prestar atenção no 
meu corpo”. 
Cuidadora 2: “As práticas me ajudaram a ter 
uma melhora, sempre que estava muito estres-
sada ou tensa”.
Cuidadora 3: “Hoje eu estou mais concentrada, 
presto mais atenção no que estou fazendo, mais 
em mim”. 
Cuidadora 4: “(O programa) me ajudou e está me 
ajudando no meu dia a dia. Como falar, como me 
expressar, tomar atitudes, pensar antes de falar e 
como chamar a atenção ou ensinar alguém. Foi 
muito bom e gratificante”.

Elas relataram também ter conhecido algo novo, com 

surpresas positivas: 

Cuidadora 5: “Foi para mim uma experiência única 
e diferente de tudo que eu já tinha feito. Obrigada”. 

Cuidadora 6: “Melhor parte: descobrir que respirar 
plenamente me faz bem. Aprendi que a vida tem 
sabor, nem sempre o gosto é bom, mas aprendi a 
apreciar. Gostei muito. Estou com um novo olhar. 
Não estou tanto no automático”. 
Cuidadora 7: “Bom, muitas vezes, vivemos no auto-
mático e não prestamos atenção no que a vida 
nos proporciona”.

O processo em grupo foi importante, mas os ganhos 

individuais parecem ter se sobressaído:

Cuidadora 8: “Conheci pessoas, me identifi-
quei com algumas, são práticas para a vida, o 
dia a dia. Aprendi a ter mais paciência, cora-
gem para lutar por um espaço, meu momento. 
Eu até parei de tomar uma medicação para 
ansiedade”.
Cuidadora 9: “Gostei, pois me senti muito bem e 
as outras mães também, pois, ao deixar nossos 
filhos, eu sabia que iria encontrar todas na sala 

55%36%

4%

1%
1% 1%

1%

Deficiência Intelectual – Etiologias/comorbidades

Gráfico 1. Etiologias/comorbidades nos indivíduos com 
deficiência intelectual.

Sindrome de Down

Mielomeningocele

Sem etiologia

Sindrome de Prader Willi 

X Frágil Paralisia Cerebral

Transtorno do Espectro Autista
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com a instrutora, com muita paciência e calma 
nos ensinando a prática. Faço desde o início, foi 
maravilhoso. Foi muito bom, pois meus filhos tive-
ram muita atenção em meditar, porque chamei 
quando todos estavam juntos e comentei com eles 
como era. Como foi legal (ter) meus cinco filhos 
juntos antes de dormir”. 

Elas disseram que obtiveram aprendizados que leva-

rão para a vida:

Cuidadora 8: “Foram dias de aprendizado para 
levar para minha vida toda”.
Cuidadora 9: “Vou continuar fazendo a prática, 
porque foi bom para mim”.

As cuidadoras do grupo controle em geral valoriza-

ram a vivência do processo grupal:

Cuidadora 10: “O espaço foi muito proveitoso para 
trocarmos ideias, além de um tempo dedicado a 
nós, conhecendo melhor o grupo que vivencia-
mos na APAE. Reforçar nosso convívio e acal-
mar nossas ansiedades, sabendo que a minha 
palavra ajuda o outro e em uma troca benéfica, 
emocional e afetiva”.
Cuidadora 11: “(Foi uma) experiência muito boa, 
pois tivemos a oportunidade de trocar experiên-
cias, conhecimentos e aprendi a lidar um pouco 
com minhas frustrações do dia a dia, com a ajuda 
da incrível profissional”.

Atendidos 
Randomizados 

164

Cuidadoras 
161

Responderam apenas 
o questionário PÓS 

2

Banco de dados 
(Total)

Mindfulness 
51

TCC (Resoluçã 
 de problemas) 

49

Responderam o 
questionário PRÉ 

98

Participaram 
das sessões 

30

Participaram 
das sessões 

42

Não participaram 
61

Desistentes 
21

Desistentes 
7

Figura 2. Fluxo de participação.
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Cuidadora 12: “Para mim, a experiência foi boa, 
pois podemos nos expressar... o que sentimos 
em relação às famílias e a nós mesmas”.

A troca de experiências proporcionada pelas 

atividades em grupo mostrou-se como um ganho 

importante:

Cuidadora 13: “Amei. Bom saber que todas temos 
problemas, não só eu”. 

Cuidadora 14: “Gostei muito, pudemos dividir 
experiências”. 
Cuidadora 15: “Foi muito gratificante, falar do meu 
dia a dia, como ouvir as colegas falando do dia 
a dia delas e saber que nem sempre os nossos 
dias são iguais, cada um seu problema”. 
Cuidadora 16: “(A experiência) foi muito boa, 
poder desabafar e trocar experiências com 
outras mães”. 

As participantes também ressaltaram a importância 

da aliança e da confiança que se formaram entre elas ao 

compartilharem rotinas semelhantes:

Cuidadora 17: “No princípio, tudo que é novo gera 
curiosidade e ansiedade. Normal! No decorrer 
dos encontros tivemos um espaço bom, de con-
fiança em relatos, o que cresceu no grupo, con-
fiança e boa troca de rotinas”. 
Cuidadora 18: “Ah, eu gostei muito, porque a 
gente fez uma convivência familiar, começa a 
conhecer... quase a mesma situação”. 
Cuidadora 19: “Foi ótimo, trocamos ideias e expe-
riências. Isso é bom porque às vezes consegui-
mos enxergar com mais clareza os nossos pro-
blemas e dificuldades, até mesmo do dia a dia e 
com os nossos filhos”.

Os encontros parecem ter proporcionado um olhar 

mais amplo sobre os problemas a serem enfrentados no 

dia a dia:

Cuidadora 20: “(O programa) me ajudou a lidar 
com a vida de uma forma melhor”. 
Cuidadora 21: “Considero importantes esses encon-
tros, pois nos dão a certeza de que não estamos 
sozinhas e que nossos problemas são mínimos 
diante de muitos outros”. 
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
O objetivo do estudo foi verificar os efeitos do treina-

mento em mindfulness para promoção da saúde na per-

cepção de familiares de pessoas com DI. Foi um estudo 

controlado e randomizado, prospectivo, com grupo controle 

ativo, pragmático, de implementação em sala de espera 

no horário de atendimento dos familiares.

A meditação da atenção plena pode causar alterações 

neuroplásticas na estrutura e na função das regiões do 

cérebro envolvidas na regulação da atenção, da emoção 

e da autoconsciência (TANG et al., 2015). O treinamento 

em solução de problemas, por sua vez, pode beneficiar 

o comportamento adaptativo e a saúde mental dos pais 

(ECCLESTON et al., 2015).

Segundo a percepção das cuidadoras, o cultivo de 

mindfulness serviu como um recurso pessoal (“ferra-

menta interna”) para lidar melhor com as demandas 

diárias, aumentando a autoeficácia e a autonomia no 

controle do estresse, enquanto a participação no grupo 

de solução de problemas fortaleceu o sentimento de 

grupo entre as cuidadoras, permitindo mais trocas de 

experiências para um melhor manejo das demandas 

do dia a dia.

Os resultados apontam para uma potencial eficá-

cia complementar entre as duas intervenções (“mind-

fulness” e “solução de problemas”), ambas melhorando 

a qualidade de vida das cuidadoras, por meio de dife-

rentes mecanismos.
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ARTIGO

Autonomia e desejos 
de jovens trabalhadores 
com síndrome de Down

O trabalho alimenta projetos pessoais e ressalta a importância 
de apoio para superar os desafios da vida diária
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Resumo

A participação ativa da pessoa com deficiên-

cia intelectual (PcDI) na sociedade ainda 

é um grande desafio tanto em relação à 

formação quanto à inserção no mercado 

de trabalho. Ainda que avanços importantes venham se 

delineando nas últimas décadas, esse é um processo com-

plexo e relativamente demorado porque implica mudança 

de valores e atitudes sociais, assim como implementação 

de adaptações objetivas que possam atender às necessi-

dades específicas e singulares de todos os envolvidos no 

processo. As discussões sobre autonomia, planos e sonhos 

que as PcDI têm são incompletas se não há sentimento de 

pertencimento; além disso, essas expectativas relacionam-

-se intrinsecamente à construção de políticas e práticas 

de gestão que favoreçam, cada vez mais, a participação 

ativa das PcDIs em processos sociais, educacionais e orga-

nizacionais. E isso considerando, segundo Marcuse (1981), 

que, com a automação crescente, cada vez menos o traba-

lho produtivo para a geração de bens necessários para a 

reprodução da humanidade seja necessário; enquanto o 
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trabalho for um valor central em nossa sociedade, estar 

trabalhando é uma forma importante de reconhecimento 

social (CROCHICK et al., 2019).

O objetivo deste texto é o de trazer dados empíricos e 

sua respectiva análise de projetos de vida de jovens tra-

balhadores com síndrome de Down (SD), residentes na 

cidade de São Paulo, e a autonomia necessária que desen-

volveram para poder realizá-los.

Conforme aprendemos com Freud (2011 [1930]), o que 

todos desejam é ter prazer e evitar o desprazer; a pri-

meira meta tem uma única possibilidade — o amor sin-

gularizado pelo outro — e a segunda, várias alternativas, 

que permitem, em maior ou menor medida, não ter sofri-

mento: isolamento, sublimação, drogas, religião, neurose, 

psicose. Certamente, nem todas essas possibilidades são 

conscientes ou podem ser universais; variam de acordo 

com condições sociais e necessidades pessoais. Se hou-

ver exclusividade da busca pelo amor, o trabalho neces-

sário para a construção e manutenção da civilização não 

é realizado, e Freud (2011 [1930]) defende o equilíbrio 

entre voltarmos às nossas paixões e dedicarmos parte de 

nossa vida ao trabalho coletivo; ambos são frutos da pre-

servação, seja dos indivíduos aos quais nos afeiçoamos 

ou da cultura que nos defende dos perigos da natureza 

e regula nossas relações. 

Entre as possibilidades de evitar o sofrimento, estão 

a da sublimação de desejos sexuais e agressivos e a do 

trabalho, que também pode envolver a sublimação. Quer 

para essas possibilidades, quer para a busca de objetos 

de amor, é necessária a diferenciação individual, a distin-

ção entre o eu e o mundo, ainda que existam o amor de si 

mesmo no outro — o amor narcísico — e o trabalho que 

aumente o isolamento individual. Mas, para uma vida efe-

tiva, a abertura para a experiência, como destaca Adorno 

(1995 [1967]), é fundamental. Assim, para que projetos pos-

sam se tornar conscientes, ser expressos e, na medida do 

possível, realizados, os indivíduos devem se desenvolver 

de forma a distinguir os seus desejos, projetos e perspec-

tivas e as possibilidades de sua realização.

Quando nos referimos às possibilidades, quer da expres-

são desses desejos, quer da percepção do que necessi-

tamos para sua realização, a autonomia é fundamental. 

Para a expressão dos desejos, a realização de diversas 

atividades, a possibilidade de vida e trabalho conjunto 

com os outros é fundamental; para a percepção de quais 

meios permitem sua realização, é necessário que habili-

dades sejam desenvolvidas para que os meios necessá-

rios sejam utilizados. 

Se essas possibilidades de felicidade são universais, 

também se referem aos que têm dificuldades cognitivas 

para a expressão desses desejos e para a busca de meios 

para realizá-los. A busca pelo objeto de amor, a busca pelo 

prazer direto, tem como referência relações desde o início 

da vida que servem para a procura de novos objetos de 

afeto. Também fazem parte dessa referência as sensações 

agradáveis dadas aos nossos sentidos e às nossas ações 

pela experiência na relação com diversos objetos: gostar 

mais de algumas atividades do que de outras, mais de 

alguns alimentos do que de outros, mais de algumas rou-

pas do que outras. Poder tomar decisões sozinhos, arris-

cando o erro possível, é fundamental; se na busca pelo 

objeto de amor, conforme Freud (1930-2011), podemos ser 

rejeitados ou perdê-lo, esse é um risco necessário para 

a felicidade; mais do que isso, a liberdade de escolha se 

apresenta nesse risco para todos os indivíduos.

Nesse sentido, pessoas que tenham déficits cogniti-

vos também podem e devem ter a liberdade de buscar 

experiências que as tornem felizes. Se faz parte do desejo 

ser desejado pelo outro, o reconhecimento é fundamen-

tal, mas reconhecimento de algo que se desenvolveu. 

Assim, não é de menor importância que as pessoas com 

e sem deficiências possam ser autônomas para decidir 

o que vestir, do que se alimentar, com quem sair, poder 

se deslocar. A atividade profissional, segundo pesquisa 

de Crochick et al. (2019), contribui muito para essa auto-

nomia e esse reconhecimento. Mas não bastam essas 

possibilidades de escolha para que a autonomia exista; 

são os projetos (e, dentro destes, os desejos) que permi-

tem sua existência.

E os projetos não podem ser formulados fora do tempo; 

não o tempo dos relógios, mas o que implica a possibili-

dade da espera, o que não queira uma realização imediata, 

mas se realize em um tempo pleno de sentido, como o é 

o dos calendários, conforme Benjamin (1989, p. 103-49). 
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Do que foi apresentado até este momento, destacam-

-se os objetivos da pesquisa realizada por Crochick et 

al. (2019), a serem apresentados neste artigo: verificar a 

existência de diversas formas de autonomia em jovens 

trabalhadores com SD, sobretudo devido ao fato de esta-

rem trabalhando; verificar a existência de sonhos e pro-

jetos nesses trabalhadores que puderam estar mais pró-

ximos de serem realizados, após estarem trabalhando. A 

hipótese que temos é de que esses jovens, com o trabalho, 

ampliaram sua autonomia e têm projetos que gostariam 

de realizar ao longo do tempo, como, em geral, as pessoas, 

com ou sem deficiência, têm.

MÉTODO
Esta pesquisa foi uma replicação, com as devidas 

adaptações, da realizada em Portugal por Veiga e 

Fernandes (2014), realizada nos anos de 2017 e 2018, 

com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo (Processo 2016/19807-0), em con-

junto com o Instituto Jô Clemente e o Instituto Simbora 

Gente. Participaram 20 jovens trabalhadores com SD, 

um amigo, um colega do trabalho, seus chefes no tra-

balho e familiares. Cada um desses jovens com defi-

ciência intelectual foi observado no local de trabalho. 

Todos os participantes, os seus amigos, chefes, colegas 

e familiares foram entrevistados por meio de roteiros 

previamente estabelecidos (CROCHICK et al., 2019).

Em relação às características dos jovens trabalha-

dores com SD, metade deles é do sexo feminino, todos 

residem com suas famílias na cidade de São Paulo, oito 

deles somente com pai e mãe ou somente mãe. Quase 

todos eles moram em distritos da cidade de São Paulo 

com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) altamente 

elevado, com exceção de três, que moram em distritos 

com IDH de nível médio. 

Para se verificar a autonomia desses participan-

tes, utilizaram-se as informações das diversas entre-

vistas. Avaliaram-se as autonomias financeira/uso de 

dinheiro, de deslocamento, do cuidado de si mesmo 

e em relação ao lazer. Quanto aos seus projetos e 

sonhos, também foram utilizados dados das diver-

sas entrevistas.

Todos os participantes assinaram termo de consenti-

mento livre e esclarecido. Este projeto foi aprovado, sob o 

nº 1.863.665, pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto 

de Psicologia, em 13 de dezembro de 2016.

AUTONOMIA E BEM-ESTAR APÓS TRABALHO
A investigação sobre a existência de diversas formas 

de autonomia em jovens trabalhadores com SD conside-

rou se a conquista do emprego proporcionou, ao trabalha-

dor empregado, maior grau de independência, de liber-

dade ou de autonomia, seja para com os cuidados de si, 

seja em relação às outras dimensões da vida cotidiana. A 

possibilidade de escolher e dirigir suas intenções, afetos e 

desejos, incluindo os sonhos, de forma livre e autônoma, 

foi um dos aspectos levantados pela pesquisa.

É oportuno destacar que 19 entre os 20 participantes 

da pesquisa se consideraram mais autônomos, indepen-

dentes ou confiantes após o ingresso no trabalho. O reco-

nhecimento da autonomia como uma conquista propor-

cionada ou favorecida pelo ingresso no emprego ficou 

evidente no seguinte relato: 

Meus pais me apoiaram e eu entrei no mercado 
de trabalho, e para mim foi muito bom, porque eu 
fiquei mais madura, amadureci dentro do traba-
lho, tive mais autonomia, independência, eu sei 
me virar sozinha (P.1).

As conquistas vinculadas à autonomia, à independên-

cia e à liberdade por parte dos sujeitos puderam ser veri-

ficadas em várias dimensões ou aspectos de suas vidas, 

sobretudo em questões relacionadas a hora de se levantar 

aos finais de semana, vestir-se ou decorar o quarto. Um 

desses aspectos diz respeito à maneira como o trabalho 

As conquistas vinculadas 
à autonomia e à liberdade  

puderam ser vistas em várias 
dimensões da vida dos jovens
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transforma a participação do trabalhador nas atividades 

domésticas. Ou seja, à medida que eles (18 entre os 20 par-

ticipantes) se envolvem ou participam concretamente na 

organização do espaço doméstico, auxiliando com tarefas 

simples, mas importantes na organização da casa, tendem 

a se tornar menos dependentes, submissos ou passivos 

e, com isso, aptos a cuidar de si e do ambiente familiar. A 

relação entre ter um emprego e a execução das ativida-

des de forma mais independente foi notada nos relatos 

de uma das mães:

Ela teve um crescimento espantoso desde que 
começou a trabalhar, ela ficou mais autônoma. 
Ela sabe se virar sozinha. Ela até já tinha traba-
lhado como jovem aprendiz antes, e desde então 
foi ótimo. [...] O emprego é importante para ela 
nessas questões que falei, do desenvolvimento 
da autonomia dela, de crescimento dela (Mãe P.7).

Já a relação entre autonomia e sonhos é destacada na 

seguinte resposta de uma das entrevistadas:

[...] sente-se mais segura, pois é a dona, tem auto-
nomia. Ela lava a salada e gosta mais de ajudar 
na cozinha. Está realizando um sonho de ser 
dona de um negócio, mais autônoma (Mãe P.11).

Semelhantemente à realização de atividades domés-

ticas, ao serem questionados sobre hábitos de lazer, os 

convites para atividades de lazer após o trabalho surgem 

com mais frequência, apesar de não ser tão alta: de 20 

participantes, 6 indicavam sair com seus colegas de tra-

balho após o expediente (CROCHICK et al., 2019). Embora 

a maioria dos entrevistados tenha afirmado necessitar da 

autorização dos pais para sair, 18 dos 20 participantes res-

ponderam decidir por conta própria o que fazer aos finais 

de semana, fato que demonstra autonomia. 

Alguns entrevistados associaram essas conquistas de 

autonomia à questão da remuneração que o trabalho pro-

picia por meio do salário. Conforme os dados da pesquisa, 

10 entre os 20 dos participantes fazem uso do dinheiro 

conforme sua vontade. Ainda que tenham conta bancá-

ria, somente cinco deles depositam e retiram seu dinheiro. 

Foram recorrentes os depoimentos dos participantes, 

amigos e familiares sobre ter passado a gerir melhor o 

dinheiro depois que começaram a trabalhar: 

O salário é bem importante, tanto é que boa parte 
do salário vai para mãe dele e não é uma pessoa 
gastona. Tudo que ele faz de passeio mais exage-
rados, assim, mais caros, é sempre com o apoio 
da coordenadora do grupo social a que pertence 
— essa associação custeando (Empregador P.14). 

Eu acho muito legal ela ganhar o seu próprio 
dinheiro para poder comprar as coisas dela, sair, 
viajar (Amiga P.1).

Outra questão importante retratada na pesquisa foi a 

mobilidade. Com relação à capacidade de se locomove-

rem individualmente (transporte), dois participantes e 

uma mãe apresentaram os seguintes depoimentos:

Sempre vou de carro [...] se me deixassem ir sozi-
nha para o trabalho, eu saberia voltar (P.12).

Saio sozinho, às vezes eu saio com a minha mãe 
também. Porque, assim, a minha mãe quer que 
eu viaje junto com ela, tem vez que ela quer viajar 
comigo e a gente vai, tem vez que eu não posso 
porque tenho trabalho, tenho o grupo de convi-
vência (P.14).

Ele poderia ser mais (autônomo) [...] Ele poderia ir 
para a natação, por exemplo, ele poderia ir pegar 
um ônibus. Mas ele chega à noite, está cansado. 
Eu queria que tivesse mais autonomia. Aí o cara 
diz: vai andar mais de metrô. Mas para ir aonde? 
Ele tem uma namorada que tem que pegar um 
metrô? Não tem (Mãe P.15).

Cabe também considerar que, por vezes, os traba-

lhadores sentem que são mais autônomos do que suas 

famílias os consideram, pois estas insistem em acom-

panhá-los em seus itinerários, apenas 3 (entre os 20) 

se deslocam sozinhos. Além disso, nove dos partici-

pantes costumam sair à noite. Nessas situações, é opor-

tuno pensar em como auxiliar para contemplar esse 

desejo de ter mais autonomia e mais independência 

por parte dos trabalhadores, sem submetê-los a gran-

des riscos. O depoimento da mãe do P.15 traz um com-

plemento interessante a esse respeito, ao indicar que o 
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desenvolvimento da autonomia na mobilidade deve vir com 

fatores que estimulem isso. Ela toma como exemplo a suposi-

ção de que se seu filho tivesse, por exemplo, uma namorada 

para visitar, talvez este fato o estimularia mais no sentido de 

aprender a utilizar o metrô sozinho para encontrá-la. O P.13, 

após o emprego, se tornou mais autônomo no manejo com 

dinheiro, na mobilidade, bem como em suas escolhas em rela-

ção ao vestuário e à alimentação, embora continue não saindo 

de casa desacompanhado para nada. De todo modo, apesar 

dos vários ganhos de autonomia mencionados pelos entre-

vistados, a questão da mobilidade parece merecer destaque, 

talvez por implicar uma separação e um risco maior entre os 

trabalhadores e seus familiares e cuidadores, sobretudo por 

se colocarem em situação vulnerável ao circularem por uma 

cidade grande. Vale acrescentar que o receio dos familiares 

se deve não somente ao fato de seu filho ou sua filha se per-

derem, mas de serem humilhados, agredidos e, em alguns 

casos, sequestrados. Ainda que essas preocupações possam 

ter sua devida fundamentação, atentamos ao fato de que mui-

tos familiares de pessoas com deficiência adotam uma exage-

rada conduta de superproteção, sem que isso esteja evidente 

para eles. Esse tipo de conduta pode causar dificuldade para 

os desenvolvimentos cognitivo, social e afetivo. 

Viver com mais autonomia e independência constitui uma 

meta alcançável para as pessoas com deficiência, porém ainda 

há muitas barreiras para que as pessoas passem a encarar 

as necessidades específicas de cada um de modo a ofertar o 

suporte necessário. Os estímulos do ambiente e a história de 

vida da pessoa com deficiência desenvolvem, com frequência, 

convicções limitadoras sobre quem são e do que são capa-

zes, dificultando a gestão de si. Tenha deficiência ou não, cada 

indivíduo é único, o tempo e o processo para aprender são 

diferentes um do outro. Atentamos para o dado de que os par-

ticipantes com menor renda da pesquisa relataram que preci-

savam usar o transporte público, bem como se locomover por 

conta própria, sem acompanhante. Esses desafios por conta da 

necessidade concreta, possivelmente, geraram mais confiança 

e autonomia e, dessa forma, esses trabalhadores sentiam-se 

desafiados e mais confiantes em si mesmos. Como hipótese, 

podemos pensar que, diante da necessidade de deslocamento 

desacompanhado, houve fortalecimento por parte de suas famí-

lias à expansão dessa potencialidade.
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SONHOS E EXPECTATIVAS DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Apesar de todos os entraves presentes e persistentes 

para o processo de inclusão das PcDIs, podemos verificar, 

a partir dos dados coletados na pesquisa que realizamos 

(CROCHICK et al., 2019), que os sonhos e as expectativas 

desses sujeitos se mantêm predominantes: dos 20 partici-

pantes entrevistados, 17 indicam o desejo de ter uma vida 

melhor, ganhar mais, ter casa própria, constituir família, ter 

“uma vida mais agitada”; apenas um deles está satisfeito 

com a vida que tem, sem dese-

jos de mudança ou crescimento; 

outro acredita que “não conse-

guiria cumprir com a expecta-

tiva de coisas novas”; e para um 

dos participantes não há dados 

de resposta a essa questão. Um 

dos entrevistados revela um 

dos seus sonhos: “A nossa casa 

é média, quase não tem espaço 

para poder fazer uma festa, um 

churrasco, para poder dançar, 

sabe? Eu fico pensando assim, 

esse é meu sonho: aumentar 

essa casa para chamar as pes-

soas” (P.14).

Essas expectativas são também relatadas pelos fami-

liares: 10 apontam que os filhos querem se casar; outros 

três ressaltam que o trabalho trouxe o desejo e/ou a espe-

rança de realização de sonhos; ainda em relação ao tra-

balho, apenas três familiares julgam que não gerou gran-

des transformações na vida dos sujeitos. O pai de uma das 

entrevistadas afirma que o trabalho aumentou a autoes-

tima da filha e que “ela se sente muito feliz e orgulhosa 

em poder custear despesas como idas ao cabeleireiro, 

comprar roupas e fazer passeios” (Pai P.12). 

Se, por um lado, a maioria dos entrevistados expressa 

sonhos e desejos — tanto em relação ao trabalho quanto 

na vida pessoal —, por outro, há certa conformidade nas 

expectativas de parte desses trabalhadores sobre suas 

perspectivas. Um deles aponta: “Para mim, que estou tra-

balhando porque gosto, é importante ter dinheiro, mas 

dinheiro não é tudo na vida, o importante é ser feliz (...) 

Quero trabalhar, seguir minha vida e ser feliz”. Mas acres-

centa, em seguida: “Pode vir outra promoção, outro cargo... 

O que vier é lucro para mim” (P1). Essa posição em relação 

às perspectivas de realização e aos limites do que é pos-

sível e de direito também pôde ser evidenciada no relato 

da mãe de um dos entrevistados, quando afirma: “Não, 

eles não têm muito isso de desejos futuros!”, afirmação 

esta claramente negada pela maioria dos participantes, 

que apresentam projetos a serem realizados.

É relevante observar que, do 

total dos trabalhadores entre-

vistados, a maioria relata que 

executa atividades repetitivas e 

mecânicas que não exigem, por 

exemplo, criatividade ou inicia-

tiva na busca de novas formas 

de desempenho do trabalho. 

Conforme mencionado, a rela-

ção entre autonomia e desejo é 

intrínseca. A formação que se 

direciona apenas para o mer-

cado de trabalho restringe o 

horizonte não apenas das PcDIs, 

mas, sabemos, estas são mais 

impactadas devido às restrições e aos preconceitos já 

impostos pela sociedade. Ao longo da história, as PcDIs 

quase nunca tiveram voz ativa e controle sobre suas vidas, 

pouco participando na definição de seus projetos de vida 

e, ainda menos, na construção e no planejamento de seu 

futuro, pois essas decisões costumavam ser tomadas por 

outros em seu lugar. A partir da década de 1970, algumas 

transformações sociais foram se delineando devido ao 

aumento gradual na compreensão da sociedade sobre a 

importância de que as PcDIs tenham seus direitos huma-

nos básicos assegurados.

Entre as muitas iniciativas com vistas a garantir a inclusão 

das PcDI, surgiu o Emprego Apoiado (EA). Esta proposta é 

baseada em uma metodologia individualizada, centrada na 

pessoa e com foco nas capacidades visando à inclusão de 

pessoas em situação de incapacidade mais significativa no 

mercado de trabalho, respeitando suas escolhas, interesses 

A maioria 
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ou iniciativa
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e habilidades, bem como reconhecendo as necessidades 

de apoio para a obtenção do emprego, a sua manutenção 

e o seu desenvolvimento (BETTI, 2011). Um dos principais 

valores da metodologia do EA é o Planejamento Centrado 

na Pessoa, que visa potencializar a qualidade de vida das 

PcDIs, ampliando sua inclusão em outras dimensões da 

vida social, familiar e individual, e não apenas na exten-

são da vida profissional. 

Um aspecto importante citado pelos participantes 

da pesquisa é como enxergam sua vida atual em rela-

ção à perspectiva de futuro. Dentre essas expectativas, 

podemos citar: projetos, sonhos, metas, planos de vida, 

anseios, visto que cada indivíduo é constituído de aspi-

rações e habilidades latentes a serem desenvolvidas, ou 

seja, trata-se de uma ação estratégica que procura abrir 

caminhos para um processo de descoberta pessoal por 

meio de novas experiências e mediante a possibilidade 

de vida comum. Nesse sentido, entende-se que as ações 

de apoio são elaboradas para a conquista desse espaço, 

por meio da elaboração de um projeto de vida que permita 

ampliar a qualidade de vida do indivíduo. De acordo com 

os depoimentos dos sujeitos da pesquisa, percebemos que 

esses trabalhadores possuem ambições que muitas vezes 

se modificam após a inserção no mercado de trabalho. 

Muitas vezes, esses sonhos são materializados a partir da 

possibilidade de contribuição com a sociedade: “Eu não 

gosto de ter deficiência, de ser diferente. Mas eu realizei 

um sonho, que era trabalhar. Isso foi bom”. Os familiares 

dos entrevistados também percebem essas mudanças de 

perspectiva após a inclusão no mercado de trabalho. A 

mãe de um dos entrevistados relata que seu filho “se sente 

mais feliz, produtivo, ativo, participativo e com objetivos” 

desde que começou a trabalhar. 

O desejo de um dos participantes nos chamou a aten-

ção: “uma vida mais agitada”, o que pode sugerir que a 

vida da pessoa com deficiência está relacionada à pers-

pectiva de poucas oportunidades e monotonia. 

Conforme vimos, com exceção de um entrevistado que 

acha que não cumprirá com as expectativas e de outro 

que diz que não precisa de novas perspectivas, pois julga 

possuir tudo, a grande maioria acredita que conseguirá 

obter o que espera para uma vida promissora. Duas mães 

entrevistadas identificaram que, após ingressarem no tra-

balho, seus filhos passaram a traçar metas, a elaborar pla-

nos e a apresentar novos projetos para o futuro.

A responsabilidade social, a ética e o compromisso 

com o outro podem recobrar essa consciência e iniciar 

um processo de reflexão mais honesto e verdadeiro sobre 

a PcDI: desenvolver a autonomia, fazer planos para o 

futuro e ter sonhos. Em síntese, concluímos que a inclusão 

no mercado de trabalho pode favorecer a participação 

social com relação ao desenvolvimento de expectativas 

e sonhos, assim como a ampliação de horizontes e pers-

pectivas para uma vida melhor. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cabe destacar alguns dos resultados apresentados 

neste texto. Um deles se refere a que PcDIs têm sonhos 

e projetos, assim como a maioria das pessoas, e que a 

possibilidade da autonomia financeira promovida pelos 

ganhos advindos do trabalho contribui para isso. Outro 

resultado indica que estar trabalhando contribui para a 

ampliação de diversas formas de autonomia dos trabalha-

dores com deficiência intelectual. Certamente, nenhum 

desses dois resultados se aplica unicamente aos que têm 

deficiência intelectual.

Ainda que poucos dos participantes e seus familiares 

indiquem não terem projetos, e que um deles tenha decla-

rado que gostaria de ter uma vida mais agitada, chama a 

atenção que, talvez, se os desafios oferecidos a esses jovens 

forem escassos, como todo mundo, eles tendem também 

se acomodar. Se isso procede, não caberia supor que a 

deficiência intelectual deve condenar os que a têm a tra-

balhos rotineiros e sem sentido.

Ressalta-se também como importante que poucos 

dos participantes têm autonomia para se deslocar, 

expressado por não poderem sair sozinhos; os que 

têm maior autonomia de locomoção são os que tiveram 

uma vida mais árdua, e, nesses casos, tiveram de apren-

der, e houve um bom auxílio para isso, a tomar ônibus, 

metrô, mesmo em uma cidade grande como São Paulo. 

E, claro, deve-se considerar que os que convivem com 

eles não têm somente o receio de que se percam, mas 
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que sejam agredidos, o que também pode ocorrer com 

qualquer indivíduo.

De uma forma geral, no entanto, os dados indicam que 

os jovens entrevistados nesta pesquisa, após o emprego, 

conseguiram ampliar sua autonomia e, consequente-

mente, ter mais condições para a expressão e a busca 

dos meios para realizar seus projetos. Evidentemente, a 

amostra é pequena e não representativa, e seus resulta-

dos devem ser confirmados por outras pesquisas, mas os 

obtidos já possibilitam a criação de políticas públicas e o 

fortalecimento das existentes que aumentam as opções 

de eles estarem trabalhando, e, ao mesmo tempo, pen-

sar, em cada local de trabalho, formas de maior envol-

vimento de participação. São dados que combatem os 

preconceitos que pré-julgam que PcDIs devem ser con-

denadas a tarefas repetitivas, sem grande necessidade, 

e que não tenham sonhos e não possam adequá-los à 

realidade e, na medida do possível, realizá-los.
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Perguntas enviadas por meio das redes sociais: facebook.com/institutojoclemente | twitter.com/instjoclemente

DI RESPONDE?

1. O que é fenilcetonúria?
A fenilcetonúria é uma doença congênita (já está presente ao nascimento) genética que pertence ao grupo dos erros 
inatos do metabolismo. Ela foi descrita em 1934 e consiste na dificuldade em transformar um aminoácido, a fenilalanina, 
em outro, a tirosina, utilizado em várias reações metabólicas do organismo. A fenilcetonúria é detectada por meio do teste 
do pezinho há vários anos no Brasil. Quando não tratada, pode causar deficiência intelectual.

2. A fenilcetonúria tem cura?
Por se tratar de uma doença genética, não tem cura ainda, porém existe um tratamento dietoterápico que restringe a 
quantidade de fenilalanina consumida por meio dos alimentos. A dieta restrita em fenilalanina deverá ser seguida por 
toda a vida, para prevenir os efeitos sobre o sistema nervoso.

3. Se eu e meu marido tivermos outro filho, poderá nascer com fenilcetonúria também?
Como é uma doença de herança autossômica recessiva, a chance de nascer outra criança com fenilcetonúria é de 25%. 
A chance é a mesma em cada gestação.

4. A criança com fenilcetonúria poderá ser amamentada?
Sim, mas, além do leite materno, o bebê receberá uma fórmula de aminoácidos que não contém fenilalanina e é calcu-
lada individualmente pela nutricionista. Essa fórmula deverá ser oferecida antes do leite materno em cada mamada.

5. A mãe que está amamentando seu filho com fenilcetonúria precisa mudar a alimentação e seguir 
a mesma dieta restrita em fenilalanina?
A mãe permanecerá com a sua dieta habitual, não necessitará mudar a alimentação, pois isso não afetará os níveis de 
fenilalanina de seu filho.

http://facebook.com//institutojoclemente
http://twitter.com/instjoclemente
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