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UMA PROPOSTA DE AÇÃO PARA 
PREVENIR A VIOLÊNCIA CONTRA 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
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Síndrome de 
Down

OPINIÃO
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DI Responde

A criança e o 
adolescente 
com síndrome 
de Down 
e o novo 
coronavírus

É responsabilidade de todos 
zelar pelo bem-estar das 
crianças e adolescentes com 
deficiência intelectual.

Fique atento e se necessário 
denuncie situações
de violência!

Disque 100 ou procure o 
Conselho Tutelar mais próximo.



Acompanhe as novidades 
do Centro de Ensino, 
Pesquisa e Inovação do 
Instituto Jô Clemente

Quer saber como promovemos a qualidade de vida 
das pessoas com deficiência intelectual?

Acompanhe as redes sociais do Instituto Jô Clemente! 
Em breve, o Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação vai lançar 4 aplicativos 
para auxiliar no desenvolvimento, autonomia e independência de pessoas 
com deficiência intelectual!

@institutojoclemente

@instjoclemente

www.ijc.org.br

Você sabia que o 
Instituto Jô Clemente 

tem um Centro de 
Ensino, Pesquisa e 

Inovação (CEPI)? 
Com o objetivo de gerar e disseminar conhecimento sobre a deficiência 
intelectual, o CEPI atua há 35 anos em caráter científico e educacional, 
reúne programas e projetos nas áreas de formação e capacitação profissional.
Também é responsável pelo fomento e desenvolvimento de pesquisas 
científicas, auxiliando no processo de inclusão, prevenção e na promoção 
da qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual, por meio de 
discussões sobre o tema.

Nosso compromisso se mantém alicerçado pela oferta contínua de:
• Campos de estágios (obrigatórios) para os cursos de graduação em 
fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional;
• Estágio para programas de residência médica em genética e também em 
pediatria;
• Cursos de curta duração (livres) para o desenvolvimento de competências 
técnicas;
• Assessoria para transferência de tecnologia social;
• Realização de pesquisas científicas em triagem neonatal, biologia molecular 
e genética, alimentação especial, cognição e ciências comportamentais, e 
defesa e garantia de direitos;
• Desenvolvimento de pesquisa e inovação em tecnologia assistiva e 
metodologias diversas;
• Realização de projetos sob demanda;
• Realização de Eventos Científicos.

Para participar de nossas iniciativas, mande suas sugestões para cepi@ijc.org.br

Venha nos conhecer e inscreva-se nos nossos cursos. Acesse nosso site 
www.ijc.org.br e clique na aba “Ensino, Pesquisa e Inovação”.
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A proteção e os direitos de crianças e 
adolescentes com deficiência

Crianças e adolescentes com deficiência intelectual ainda apre-
sentam muitas restrições de acesso aos direitos fundamentais, como 
saúde, emprego, moradia, transporte e educação, de acordo com a 
Organização Mundial de Saúde e o Banco Mundial. Além disso, têm 
menor participação econômica e maiores taxas de pobreza e de vul-
nerabilidade social, quando comparados às pessoas sem deficiên-
cia. Formam, portanto, um grupo suscetível à violência direta e/ou à 
violação de seus direitos, configurando um quadro que retrata estig-
mas e desigualdades sociais persistentes. 

Essa situação só poderá ser transformada com o fortalecimento 
e a implementação de políticas públicas inclusivas, capazes de ces-
sar as barreiras sociais que impedem o pleno desenvolvimento das 
crianças e adolescentes com deficiência. Muito poderia ajudar o 
amparo da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
que reconhece o respeito às capacidades em desenvolvimento de 
crianças com deficiência e assegura, no artigo 7º, que tenham “a sua 
opinião devidamente valorizada de acordo com sua idade e matu-
ridade, em igualdade de oportunidades com as demais crianças, e 
recebam atendimento adequado à sua deficiência e idade, para que 
possam exercer tal direito”.

Esta edição da Revista DI aborda temas atuais, como a criança 
e o adolescente com síndrome de Down e o novo coronavírus, e a 
formação de profissionais para prevenção de violência contra pes-
soas com deficiência. Outros artigos também são de interesse, como 
a educação inclusiva e a massagem terapêutica para constipação 
em crianças com síndrome de Down. Os relatos abordam a experi-
ência de docentes com os desafios da educação inclusiva e a de uma 
autodefensora no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência.

Dessa forma, queremos motivar os leitores a aprofundar as refle-
xões sobre a deficiência intelectual na infância e adolescência. 
Debater esse tema, para além de nosso compromisso com a causa, é 
também uma maneira de garantir a proteção e os direitos de crian-
ças e adolescentes com deficiência. Apesar do distanciamento social 
imposto pela pandemia de COVID-19, estamos cada vez mais perto 
das pessoas com deficiência intelectual, em busca de sua proteção 
e autonomia. 
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PRINCIPIOS PARA 
LA EDUCACIÓN DE CALIDAD

La evolución de la enseñanza en Latinoamérica 

se ha venido nutriendo de los grandes cambios 

que en el mundo se 

han marcado para 

estar en línea con las nuevas 

realidades del desarrollo. Y en 

los años más recientes, dos prin-

cipios clave han guiado la ten-

dencia de la transformación 

en la educación: la equidad y 

la inclusión.

Este camino le da mayor 

espacio a las oportunidades 

de acceso, permanencia y pro-

moción de los estudiantes con 

discapacidad, que cada día 

incrementan su protagonismo 

en las aulas, forzando la revi-

sión de esquemas tradiciona-

les y retando modelos de estandarización que impiden 

el reconocimiento de la diversidad.

No obstante, según los datos de la UNESCO, 54 millo-

nes de niños en el mundo aún se encuentran por fuera 

del sistema educativo y, por lo menos, 24 millones de ellos 

tienen una discapacidad. Un alto porcentaje de esta pobla-

ción se encuentra en los países en vía de desarrollo. El 

desafío es grande, pero la certeza sobre la necesidad del 

cambio cobra cada vez más impulso.

LA EDUCACIÓN COMO DERECHO
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

de las Naciones Unidas ha señalado que la educación es 

“un derecho humano intrínseco y un medio indispensa-

ble de realizar otros derechos 

humanos” (CDESC, 1999). Es a 

través del proceso educativo 

que todas las personas adquie-

ren herramientas para alcan-

zar sus logros, pertenecer y ser 

parte activa de la comunidad, a 

lo largo de la vida.

Sobre esta base es que se ha 

generado uno de los principales 

motores de la educación inclu-

siva, desde hace ya más de una 

década: la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad, un instrumento 

internacional vinculante, al que 

se han adherido todos los países 

de Latinoamérica. El artículo 24 establece que las perso-

nas con discapacidad no pueden ser excluidas del sistema 

general de educación, sino que deben educarse con todos 

los estudiantes de su entorno, en igualdad de condiciones.

Para ello, los Estados firmantes han tenido que ajustar sus 

políticas y marco normativo, con el fin de garantizar el derecho 

a la educación, sin discriminación, y establecer los apoyos, pro-

cedimientos y recursos que eliminen las barreras y aseguren 

el acceso de todos los estudiantes a los centros de enseñanza.

Si bien se han logrado importantes avances en la construcción de modelos 
inclusivos para la educación, especialmente en países como Portugal, Italia, 

Canadá, Colombia y Brasil, aún persisten corrientes de pensamiento que 
amenazan el legítimo compromiso de los entes reguladores de la educación.

Mónica Alexandra Cortés Aviles1

1Consultora experta en Educación Inclusiva para el Banco Interamericano de Desarrollo Inclusion International� Directora 
ejecutiva de la Asociación Colombiana de Síndrome de Down (Asdown Colombia). Miembro de la Red Regional por la 

Educación Inclusiva�

Las barreras se definen 
como los obstáculos que 

dificultan el aprendizaje, 
la participación y la 

convivencia en condiciones 
de equidad con los demás 

y su eliminación se 
constituye en la acción más 
determinante al momento 

de cimentar un modelo 
incluyente en el sistema 

educativo.
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Esto no significa que sean los estudiantes quienes deban 

asumir el reto de adaptarse a las condiciones del sistema 

educativo, sino que es el mismo sistema el que se reinventa 

para conseguir su participación en la vida escolar y el éxito 

educativo, sin importar sus características individuales.

EN DÓNDE ESTAMOS
Si bien se han logrado importantes avances en la cons-

trucción de modelos inclusivos para la educación, especial-

mente en países como Portugal, Italia, Canadá, Colombia y 

Brasil, también es cierto que aún persisten corrientes de 

pensamiento que amenazan el legítimo compromiso de 

los entes reguladores de la educación en nuestros países.

Brasil cuenta con un amplio marco normativo que evi-

dencia una transición favorable al acceso y participación 

de la población con discapacidad en las escuelas regu-

lares. La Ley 13.146 de 2015 establece medidas de apoyo 

orientadas a desarrollar la creatividad y las habilidades de 

los estudiantes, contando con los profesionales de apoyo 

necesarios, la garantía de acceso al currículo y la promo-

ción de la autonomía. Contempla adicionalmente que la 

denegación se constituye en discriminación (BRASIL, 2015).

Cabe mencionar que en Brasil la efectividad en el otorga-

miento de apoyos varía mucho entre los estados y municipios, 

de acuerdo con las configuraciones regionales y concentra-

ción de estudiantes con discapacidad que haya en cada uno. 

Por su parte, en Colombia la normativa dio un paso 

significativo al eliminar la educación especial como 

modalidad de atención a las personas con discapaci-

dad y estableció una política nacional de educación 

para todos, en concordancia con los lineamientos de 

la llamada Agenda 2030, que es una hoja de ruta de las 

Naciones Unidas que establece los objetivos de desa-

rrollo sostenible. En ella se da especial énfasis a la eli-

minación de las disparidades de género, el acceso igua-

litario a todos los niveles de enseñanza, reconociendo 

a los grupos de mayor vulnerabilidad como son las 

niñas, los indígenas y los estudiantes con discapaci-

dad. El Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 4 pro-

pone “garantizar una educación inclusiva y equitativa 

de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos” (ONU, 2015).

Claramente, el marco normativo nacional e internacio-

nal es un elemento esencial para respaldar la transforma-

ción de los sistemas educativos hacia el modelo inclusivo 

y es imperativo actuar y velar por que se cumpla.

IDENTIFICACIÓN Y 
ELIMINACIÓN DE BARRERAS

Las barreras se definen como los obstáculos que difi-

cultan el aprendizaje, la participación y la convivencia en 

condiciones de equidad con los demás y su eliminación 

se constituye en la acción más determinante al momento 

de cimentar un modelo incluyente en el sistema educativo.

De acuerdo con el Índice de Inclusión (BOOTH; 

AISNCOW, 2000), las barreras se clasifican de la siguiente 

manera para su identificación:

•	 Políticas (normativas institucionales contradictorias). 

Se presentan cuando en la estructura normativa con-

tinúan existiendo normas que promueven o justifi-

can la segregación. De la misma manera, este tipo 

de barreras se presentan cuando en las instituciones 

educativas existen proyectos educativos que recono-

cen y valoran la diversidad, pero que en la práctica 

niegan el acceso a determinados estudiantes por no 

cumplir con algunos parámetros establecidos en sus 

manuales de convivencia que condicionan el acceso. 

Un ejemplo de ello puede ser las reglamentaciones 

que limitan la permanencia de sus estudiantes por 

llevar el cabello largo;

•	 Culturales (conceptuales y actitudinales). Estas barre-

ras se presentan cuando las creencias y valores de 

una comunidad educativa generan discriminación o 

porque sus tradiciones y prácticas rechazan a un estu-

diante que se sale de los parámetros que establecen;

•	 Didácticas (Enseñanza-Aprendizaje). Este tipo de 

barreras son las propiamente ligadas a la enseñanza 

y a los procesos pedagógicos. Se dan cuando las 

actividades del aula no se diseñan pensando en 

las habilidades y capacidades de todos los estu-

diantes, generando aislamiento y discriminación. 

Por ejemplo, cuando el currículo no es flexible a la 

particularidad de un estudiante que aprende de 

manera distinta.
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Como estrategias metodológicas para eliminar estas barre-

ras didácticas, se pueden enumerar:

•	 Aprendizaje colaborativo: involucrando a los diferentes 

actores del aula (estudiantes, profesionales de apoyo y 

las familias);

•	 Maestros apoyando a maestros: en donde se comparten 

mejores prácticas para resolver dificultades de aprendizaje;

•	 Enseñanza multinivel: un mismo contenido se pre-

senta en diferentes niveles de complejidad para facilitar 

el aprendizaje de los estudiantes (texto, gráfico o 

experiencial).

Con seguridad, siempre habrá mucho más que apren-

der y aplicar en los diferentes contextos de nuestras rea-

lidades, para lograr un ejercicio educativo cada vez más 

democrático y justo. La educación del futuro tiene que 

fundamentarse desde ya, con la visión centrada en el 

estudiante, para que todos sean acogidos y valorados.
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N os últimos meses, estamos apren-

dendo a lidar com um fenômeno 

pouco conhecido por todos, 

cientistas e não cientistas, com 

elevada capacidade de disse-

minação, causador de impactos 

social, emocional e econômico relevantes, e possibilidade 

de levar à morte, sobretudo entre as pessoas dos chama-

dos grupos de risco, ainda pouco detalhados pela ciên-

cia. É a doença do coronavírus (em inglês: coronavirus 

disease 2019 — COVID-19), causada por um novo coro-

navírus, SARS-CoV-2. Identificado na China em dezem-

bro de 2019 e transmitido por secreções respiratórias, o 

vírus tornou-se importante causa de pneumonia viral e a 

COVID-19 foi declarada pandemia mundial em março de 

2020 (WHO, 2020a). No Brasil, a primeira ocorrência da 

Os sintomas, a transmissão, a prevenção e os cuidados são 
semelhantes aos da população geral, mas as comorbidades mais 

comuns podem elevar a gravidade da infecção 
Fábio Toshio Watanabe1

1Médico pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP), com residência em pediatria pelo Instituto 
da Criança do Hospital das Clínicas da FM-USP. Especialização Multiprofissional em Síndrome de Down pela Faculdade de 

Medicina do ABC e Centro de Estudos e Pesquisas Clínicas de São Paulo (CEPEC-SP). Especializando em Educação na Saúde 
para Preceptores do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) no 

Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês.

A doença causada pelo novo coronavírus impôs desafios ao mundo, e à ciência, por seu potencial de 
disseminação e diferentes manifestações na população: de infecção assintomática a quadros graves que 
podem levar à morte. Diante de tais configurações, coube aos profissionais de saúde o esforço de compreender 
o fenômeno e desenvolver pesquisas em uma velocidade pouco comum, concomitantemente à evolução 
da pandemia da doença do coronavírus (em inglês: coronavirus disease 2019 — COVID-19) nas diferentes 
subpopulações, em busca de respostas que esclareçam quais os fatores de proteção e de risco da doença 
entre infectados. Um importante objeto de estudo é discorrer sobre prováveis grupos de indivíduos mais 
suscetíveis a apresentar doença grave em caso de infecção pelo novo vírus, para que medidas preventivas 
mais rigorosas sejam aplicadas e a terapêutica possa ser orientada. Como não há estudos sobre a infecção 
pelo coronavírus em pessoas com síndrome de Down, nos basearemos em um espectro que delimita o 
risco de evolução para doença grave em crianças e adolescentes com a trissomia do cromossomo 21 de 
forma individualizada, considerando características anatômicas e doenças preexistentes entre os fatores 
de maior atenção.

Palavras-chave: Coronavírus; COVID-19; SARS-CoV-2; Síndrome de Down; Influenza; Bronquiolite. 

Resumo

doença com confirmação por testes específicos ocorreu 

em fevereiro de 2020 (MS, 2020a). 

A descrição da história ou evolução natural de uma 

nova doença demanda tempo. É necessário que um número 

representativo de pessoas seja infectado e que o curso e 

o desfecho da doença sejam descritos, por meio de coleta 

sistemática e análise estatística dos dados. Até o momento, 

ainda não estão claros para a ciência as comorbidades e 

todos os fatores de risco relacionados à maior gravidade 

da doença causada pelo novo coronavírus. Também não 

se sabe por que a maior parte das crianças e adolescen-

tes evolui em um padrão mais leve e pouco sintomático 

da doença, com mortalidade reduzida quando compa-

rada aos números dos adultos e idosos (ZIMMERMANN; 

CURTIS, 2020). Estudo publicado na revista Pediatrics 

demonstrou que 94,1% das crianças evoluíram com formas 
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assintomáticas, leves ou moderadas da doença, sendo os menores de 1 

ano mais suscetíveis a quadros graves ou severos (DONG et al., 2020). 

Na criança e no adolescente com síndrome de Down, mesmo com tal 

fator aparentemente protetor da idade, é necessário refletir sobre as 

comorbidades que poderiam ser relevantes fatores de risco, principal-

mente quando somadas. 

O New England Journal of Medicine publicou dados sobre o qua-

dro clínico da COVID-19 na criança, chamando a atenção para o 

fato de os principais sinais e sintomas serem a tosse, a inflamação 

da faringe e a febre (LU et al., 2020). O padrão-ouro para o diagnós-

tico é a detecção do vírus por real-time polymerase chain reaction 

(RT-PCR) a partir da coleta de swab de nasofaringe (WHO, 2020c). A 

tomografia de tórax não faz diagnóstico isoladamente da COVID-19, 

mas corrobora a hipótese diagnóstica em pessoas com história clínica 

compatível com a infecção e imagem com padrão de opacidades em 

vidro fosco múltiplas, bilaterais, nas áreas mais periféricas dos pul-

mões (SHI et al., 2020a).

Um dos objetivos principais deste texto é levar o leitor ao raciocí-

nio necessário para responder de forma hipotética se a síndrome de 

Down deve ser considerada fator de risco para um desfecho mais grave 

ou de morte diante da infecção pelo novo coronavírus e quais explica-

ções anatômicas e fisiopatológicas podemos utilizar para justificar essa 

hipótese. Para responder a essa questão, considerando que nenhum 

artigo científico com desenho adequado e número de casos relevante 

foi publicado até o momento sobre a história natural da COVID-19 na 

pessoa com a trissomia do cromossomo 21, faremos uma interpretação 

do que conhecemos de outras infecções respiratórias que acometem 

essa população e de comorbidades mais frequentes na criança e no 

adolescente com síndrome de Down. 

O raciocínio que estabeleceremos será ancorado nos conceitos de 

individualidade e integralidade do cuidado da pessoa com síndrome 

de Down e na necessidade de o olhar da família e do profissional da 

saúde se basear nas particularidades de cada pessoa, e não apenas 

em sua condição genética. Conhecer os riscos individuais de crian-

ças e adolescentes com trissomia do cromossomo 21 apresentarem 

quadros respiratórios mais graves, incluindo aqueles em decorrência 

da COVID-19, é relevante para orientar o distanciamento/isolamento 

sociais nas diferentes fases da pandemia, além de embasar o cuidado 

e o suporte necessários em caso de infecção pelo novo coronavírus. 

É importante, também, para que as necessidades de saúde de cada 

pessoa sejam reconhecidas e a equidade de cuidados seja garantida, 

conforme descrito nos princípios do Sistema Único de Saúde do país 

Pais e pediatras 
devem se 

perguntar: como 
o corpo dessa 

criança ou desse 
adolescente 
responde às 

infecções comuns 
da infância; se 
existe histórico 
de infecções de 
repetição; e se 
já apresentou 
infecções mais 

graves com 
necessidade 

de internação 
sob cuidados 

intensivos.
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(MS, 1990) e reforçado pela Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015). 

METODOLOGIA
Revisão da literatura científica sobre a infecção pelo 

novo coronavírus na infância. Discussão do comporta-

mento cardiorrespiratório e imunológico das crianças com 

a trissomia do cromossomo 21 nas infecções respiratórias 

virais, como a pneumonia viral pelo vírus influenza e a 

bronquiolite — patologias das quais temos conhecimento 

consolidado —, e da história natural da doença, descrita 

pela literatura, para interpretar a possível evolução natu-

ral da COVID-19 nesse subgrupo da população. 

DISCUSSÃO

Espectro de risco para doença grave pelo 
novo coronavírus na síndrome de Down

A trissomia do cromossomo 21 é a principal causa 

genética de deficiência intelectual na infância. O Centers 

for Disease Control and Prevention (CDC), dos Estados 

Unidos, estima 1 bebê com síndrome de Down a cada 

700 nascimentos (CDC, 2019). É uma condição genética, 

uma forma de ser e estar no mundo, com semelhanças e 

especificidades. 

Do ponto de vista genético e celular, o que caracteriza 

a síndrome de Down é o excesso de material genético do 

cromossomo 21 extra, ou parte dele, nas células do corpo 

humano, somando 47 cromossomos (MS, 2013). Esses cro-

mossomos provêm dos pais, independentemente da pre-

sença de um cromossomo extra, sendo afirmativo que a 

criança com diagnóstico de trissomia do 21 terá caracte-

rísticas comuns e semelhanças com seus familiares (pais, 

irmãos, avós), e individualidades do ponto de vista de 

saúde e do desenvolvimento em relação a outras pessoas 

com a síndrome de Down. As variabilidades genotípicas 

e fenotípicas entre os indivíduos com a trissomia do cro-

mossomo 21 são o principal motivo para o risco de doença 

grave pelo novo coronavírus provavelmente ter, também, 

grande variação de uma pessoa para outra.

Associações ligadas ao estudo da síndrome de Down, 

como a Down Syndrome Medical Interest Group, dos 

Estados Unidos, publicaram, em 26 de março de 2020, 

um documento com perguntas e respostas sobre a rela-

ção da síndrome de Down com a COVID-19 (DSMIG-USA, 

2020). Esse documento vai ao encontro do raciocínio 

deste estudo e sugere que os sintomas, a transmissão, a 

prevenção e os cuidados para a pessoa com a trissomia 

do cromossomo 21, provavelmente, são semelhantes aos 

da população geral, mas algumas pessoas com essa con-

dição genética podem ter maior risco de gravidade na 

infecção pelo novo coronavírus. Não é possível afirmar 

que a síndrome de Down, isoladamente, acrescente risco 

relevante. As comorbidades mais comuns, contudo, prin-

cipalmente quando ativas ou sem tratamento adequado, 

podem elevar a gravidade da doença pelo novo vírus. 

Trabalharemos com uma ideia de espectro para estabe-

lecer os riscos de evolução a uma forma grave da doença. 

Podemos afirmar que não existe risco zero e risco cem, ou 

seja, a ausência de comorbidades não é capaz de garantir 

que o desfecho não terá gravidade. A situação contrária 

também não é verdadeira, isto é, a presença de doenças 

preexistentes aumenta os riscos, mas não garante que a 

evolução da COVID-19 seja, necessariamente, pior. Para 

posicionar cada pessoa com síndrome de Down nesse 

espectro, avaliaremos as características e comorbidades 

anatômicas e funcionais mais frequentes, que podem inter-

ferir em um contexto de infecção respiratória, com base 

no que já conhecemos sobre a pneumonia por influenza 

e bronquiolite na criança com síndrome de Down. Os 

fatores de risco, descritos na Tabela 1, foram selecionados 

também a partir de estudos que relacionaram a infecção 

pelo novo coronavírus a comorbidades que estatistica-

mente culminaram em maior gravidade ou mortalidade 

em outras populações. Consideraremos que, quanto mais 

fatores associados, provavelmente maiores serão os riscos 

dentro do espectro para evolução à doença grave pelo 

novo coronavírus.

As características e as comorbidades descritas na 

Tabela 1 podem aparecer em diferentes proporções nas 

pessoas com a trissomia do cromossomo 21, causando 

impressões funcionais distintas. O impacto do estreitamento 

das vias aéreas e da hipotonia na respiração é bastante 

variável (KACZOROWSKA et al., 2019). O estreitamento da 
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passagem de ar pode ser decorrente de uma combinação 

de fatores: conformação óssea craniofacial, macroglossia 

relativa, hipertrofia de adenoides e amígdalas, maior fre-

quência de condições como a laringomalácia e estenose 

traqueal (MCDOWELL; CRAVEN, 2011) e de artéria subclá-

via aberrante com possibilidade de compressão externa 

das vias aéreas (CHAOUI et al., 2005). A hipotonia carac-

terística da trissomia do cromossomo 21 ocorre também 

na musculatura respiratória, incluindo os músculos inter-

costais e o diafragma, o que nos permite interpretar que 

em situação de grande exigência respiratória — como 

na pneumonia grave por coronavírus — pode ocorrer 

falência mais precoce dos mecanismos compensatórios 

do organismo para manter as trocas gasosas adequadas. 

Estudos sobre a infecção pelo influenza (PÉREZ-PADILLA 

et al., 2010) e sobre a bronquiolite pelo vírus sincicial res-

piratório (BLOEMERS et al., 2007; BECKHAUS; CASTRO-

RODRIGUEZ, 2018) descrevem essas características ana-

tômicas e funcionais citadas como alguns dos fatores que 

justificam a maior frequência de internação e a gravidade 

dessas infecções respiratórias em algumas pessoas com 

síndrome de Down, o que possivelmente também pode 

ocorrer na infecção pelo novo coronavírus.

A ocorrência de malformações cardíacas é maior na 

síndrome de Down do que na população em geral. Uma 

parte menor desses indivíduos, contudo, tem repercussão 

ou necessidade de tratamento cirúrgico. Estudo publicado 

no American Journal of Medical Genetics aponta que 44% 

das crianças nascidas com a trissomia têm alguma car-

diopatia congênita, sendo o defeito do septo atrioventricu-

lar o principal diagnóstico que enseja a necessidade de 

correção cirúrgica (FREEMAN et al., 1998). Publicações 

recentes vêm demonstrando que as doenças cardiovas-

culares aumentam o risco de gravidade e mortalidade 

pelo novo coronavírus. 

Estudo publicado na International Journal of 

Cardiology, em março de 2020, sugere que as cardio-

patias congênitas, provavelmente, também oferecem 

maior risco em associação à COVID-19, mas reconhece 

que faltam pesquisas específicas dirigidas a essa popu-

lação. Esse trabalho sugere que o risco entre as pessoas 

com a condição cardíaca congênita provavelmente é 

variável e depende do tipo de cardiopatia e da sua 

repercussão no organismo (TAN; ABOULHOSN, 2020). 

Aspectos que os profissionais da saúde e familiares pre-

cisam observar visando à investigação da gravidade e 

da repercussão dessas patologias em cada criança são: 

uso de diuréticos e outras medicações para o equilíbrio 

cardiovascular; necessidade de oxigênio ou ventilação 

não invasiva domiciliar; uso de traqueostomia; e, ainda, 

Tabela 1. Características anatômicas e funcionais da pessoa com síndrome de Down que podem aumentar o risco de infecção 
grave pelo coronavírus.

Anatômicas Funcionais

Estreitamento das vias aéreas superiores Hipotonia muscular

Malformações das vias respiratórias 
(laringomalácia, estenose traqueal, hérnia diafragmática)

Disfunção ou deficiência imunológica: 

- uso de medicação imunossupressora

- uso de quimioterápico

- imunodeficiência grave

- deficiência nutricional

- disbiose intestinal

Presença de artéria subclávia aberrante 
com compressão de vias respiratórias

Diabetes e obesidade

Cardiopatia congênita com repercussão 
hemodinâmica ou uso de medicação

Asma

Fonte: elaboração própria, a partir de bibliografia consolidada sobre o tema.
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pré ou pós-operatório recente (semanas a meses) de 

cirurgia cardíaca.

A frequência de asma na criança e no adolescente 

com trissomia do cromossomo 21 é divergente entre os 

estudos. Alguns indicam que a prevalência dessa doença 

inflamatória das vias respiratórias é igual ou menor nas 

pessoas com síndrome de Down em relação ao restante 

da população (MCDOWELL; CRAVEN, 2011). No entanto, 

principalmente quando sem controle adequado, a asma 

pode aumentar o risco de doença grave pelas infecções 

respiratórias de modo geral. Os estudos sobre a COVID-

19 caminham no mesmo sentido, indicando que as doen-

ças pulmonares obstrutivas crônicas estiveram entre as 

condições de saúde preexistentes associadas a desfechos 

mais graves pelo novo coronavírus (ZHOU et al., 2020). O 

CDC cita as pessoas com asma moderada e severa como 

pertencentes ao grupo de maior risco de gravidade para 

COVID-19 (CDC, 2020a).

Os estudos atuais também mostram que disfunções 

metabólicas e endocrinológicas, como o diabetes (ZHOU 

et al., 2020) e a obesidade (DIETZ; BURGOA, 2020), podem 

ser fatores de risco para desfechos mais graves na doença 

causada pelo novo coronavírus, sendo ambas as patologias 

comuns na síndrome de Down (WHOOTEN et al., 2018). 

Publicação da revista Obesity defende que a obesidade, 

assim como ocorre comprovadamente na infecção pelo 

influenza (H1N1), aumenta a chance de hospitalização e 

a necessidade de ventilação mecânica em casos de infec-

ções respiratórias, incluindo a COVID-19. A explicação 

para esse dado está na redução do volume de reserva 

expiratório, da capacidade funcional e da complacência 

do sistema respiratório na pessoa com obesidade, além 

da possibilidade de aumento das citocinas inflamatórias, 

o que pode desregular a resposta do organismo às infec-

ções (DIETZ; BURGOA, 2020). O CDC cita as pessoas com 

obesidade severa como grupo de risco para maior gra-

vidade na infecção pelo novo coronavírus (CDC, 2020a). 

Diversos estudos apontam as alterações imunológi-

cas como possíveis fatores de risco para evolução grave 

na COVID-19. As diferenças genéticas entre os indivíduos 

contribuem para variações no padrão de resposta aos 

patógenos, o que inclui a infecção pelo novo coronavírus. 

Na síndrome de Down, a variabilidade das funções imu-

nológicas e de defesa também ocorre. O sistema imune é 

influenciado por diversos fatores, como elementos genéti-

cos, nutricionais, imunizações, idade, uso de medicações, 

tratamentos imunossupressores, microbioma e doenças 

crônicas (renais, hepáticas, oncológicas, hematológicas, 

autoimunes). Quando a resposta imune protetora é pre-

judicada por algum motivo, o vírus pode se proliferar 

mais facilmente e causar grande destruição tecidual, pro-

vocando quadro de maior gravidade (SHI et al., 2020b). 

Nas décadas recentes, particularidades do sistema 

imune da pessoa com síndrome de Down foram descri-

tas, mas a relevância clínica desses achados ainda está 

pouco clara (RAM; CHINEN, 2011). Em comparação ao 

restante da população, os estudos descrevem maior fre-

quência de achados como: linfopenia de células T e B leve 

a moderada, redução leve a moderada de linfócitos naive, 

proliferação de linfócitos T induzida por mitógeno prejudi-

cada, anticorpos específicos relacionados às imunizações 

em níveis subótimos, deficiência de imunoglobulina IgA 

na saliva e defeito na quimiotaxia dos neutrófilos (RAM; 

CHINEN, 2011). Parte dessas alterações em exames de pes-

soas com síndrome de Down tem relação com caracterís-

ticas anatômicas e funcionais do timo, importante órgão 

imunológico (BLOEMERS et al., 2010; MOREIRA-FILHO et 

al., 2016). Esses achados relacionados ao sistema imune 

na trissomia do 21 são variáveis de uma pessoa para outra, 

o que, na prática clínica, proporciona diferentes padrões 

de resposta às infecções — dado que pode ser transposto 

para a infecção pelo novo coronavírus. Pais e pediatras 

devem se perguntar: como o corpo dessa criança ou desse 

adolescente responde às infecções comuns da infância; 

se existe histórico de infecções de repetição (por exem-

plo, duas pneumonias no último ano ou três episódios 

na vida); e se já apresentou infecções mais graves com 

necessidade de internação sob cuidados intensivos (como 

a sepse e o choque séptico).

Apresentados esses dados científicos sobre a COVID-19 

e a interpretação de características anatômicas e funcionais 

mais comuns na síndrome de Down, estimula-se que pro-

fissionais de saúde e famílias compreendam e apliquem o 

conceito de espectro de risco apresentado, para embasar 
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suas decisões relacionadas à vida e à saúde de crianças 

e adolescentes que apresentam essa condição genética. 

O número e a repercussão funcional dos fatores de risco 

discutidos neste estudo aumentam, portanto, dentro desse 

espectro, as chances de doença grave pelo novo coronaví-

rus. Com base nesse raciocínio, 

interpretamos que a chance de 

evolução para maior gravidade 

é minimizada na ausência de 

comorbidades e de suas reper-

cussões no organismo. Deve-se, 

no entanto, estar elucidado que 

parte dos indivíduos que apre-

sentaram desfechos mais gra-

ves pela COVID-19 não tinha 

fatores de risco conhecidos, 

o que nos permite inferir que 

a ciência ainda não conhece 

todos os fatores associados à 

maior morbidade e mortalidade 

da doença, e que a ausência de 

comorbidades não deve mini-

mizar as medidas preventivas 

preconizadas para todos. 

Tratamento da criança 
e do adolescente com 
síndrome de Down com 
COVID-19

O tratamento dos casos leves 

e sem sinais de alarme deverá 

ocorrer fora do ambiente hos-

pitalar, com medicações para 

os sintomas, como dor e febre, 

hidratação e medidas de suporte individualizadas (CDC, 

2020c). As crianças e os adolescentes devem ser assis-

tidos pelo pediatra, mesmo a distância, para orientação 

em caso de aparecimento de sinais que inspirem cuida-

dos específicos. Como as pessoas com síndrome de Down 

podem ter maior dificuldade para comunicar os seus sin-

tomas, é importante que profissionais da saúde e cuidado-

res estejam atentos a quaisquer indícios de desconforto 

respiratório, de hipoxemia (redução da oxigenação), de 

prostração e persistência da febre por mais de 48 a 72 

horas, que podem indicar necessidade de avaliação em 

serviço de referência.

Estão em andamento estudos com medicações 

como a Hidroxicloroquina 

(CORTEGIANI et al . , 2020; 

ZIMMERMANN; CURTIS, 2020), 

Interferon-α (SHEN et al., 2020), 

Ritonavir/Lopinavir (SHEN 

et al., 2020; ZIMMERMANN; 

CURTIS, 2020), Nitazoxanida, 

Ivermectina, anticoagulantes 

(TRACHIL, 2020) e outras pos-

síveis terapêuticas para o novo 

coronavírus. Até o momento, 

não há dados suficientes que 

confirmem a eficácia e a segu-

rança desses tratamentos, para 

que possam ser aplicados na 

população pediátrica visando 

à redução da morbidade e 

mortalidade. 

Prevenção da COVID-19 
na criança e no 
adolescente com 
síndrome de Down

As medidas de prevenção à 

infecção pelo novo coronavírus 

em pessoas com síndrome de 

Down são as mesmas indicadas 

ao restante da população. A 

Organização Mundial da Saúde 

(WHO, 2020b), o CDC (CDC, 2020b) e o Ministério da Saúde 

(MS, 2020b; 2020c) orientam como medidas de prevenção 

para todos: evitar aglomerações, manter distância segura 

entre indivíduos, não levar a mão e quaisquer objetos à 

boca sem limpeza adequada e evitar contato direto com 

pessoas doentes, além de manter atualizada a vacinação 

contra os outros germes que causam infecções respira-

tórias. É importante que as crianças, os adolescentes e os 

Como as pessoas com 
síndrome de Down podem 

ter maior dificuldade 
para comunicar os seus 
sintomas, é importante 

que profissionais da 
saúde e cuidadores 
estejam atentos a 

quaisquer indícios de 
desconforto respiratório, 

de hipoxemia (redução 
da oxigenação), de 

prostração e persistência 
da febre por mais de 48 
a 72 horas, que podem 
indicar necessidade de 

avaliação em serviço de 
referência.
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adultos sejam informados, com linguagem apropriada à 

idade e à capacidade de comunicação individuais, a res-

peito dos motivos para a prevenção e como realizá-la nas 

atividades diárias.

O corpo humano tem uma situação de equilíbrio cha-

mada homeostase, dependente de inúmeros elementos, 

parte deles já conhecida pela ciência. Esse equilíbrio se dá 

por fatores genéticos (internos) que interagem com fatores 

externos, o que envolve a forma de cuidar do corpo e as 

exposições aos fatores ambientais e sociais durante a vida. 

Na trissomia do cromossomo 21, independentemente das 

diferenças celulares e metabólicas, a homeostase também 

deve ser alcançada para que o corpo consiga se defender 

adequadamente das infecções, incluindo a doença pelo 

novo coronavírus. Entre os fatores que colaboram para 

esse equilíbrio das funções do organismo estão: hidrata-

ção corporal; alimentação natural, diversificada, balan-

ceada e adequada às necessidades individuais; ingestão 

de quantidades adequadas de vitaminas e minerais (e 

sua reposição quando houver falta); equilíbrio da micro-

biota intestinal; vacinação; rotina de sono eficiente; exer-

cício físico e afeto. 

Muito se discute em relação aos recursos preventivos, 

incluindo a fitoterapia, a homeopatia e outras abordagens 

integrativas. Embora não haja um efeito específico com-

provado na prevenção ou no combate ao novo coronaví-

rus, são alternativas complementares utilizadas, em alguns 

casos, como preventivas a infecções, devendo, contudo, 

ser utilizadas apenas com prescrição individualizada e 

com segurança, de acordo com as necessidades de cada 

pessoa com síndrome de Down. Não há fórmula única que 

atenda às necessidades de saúde, de uma forma genera-

lizada, dessa população numerosa e com grande varia-

bilidade individual. 

Baseado nos conceitos de individualidade e inte-

gralidade da pessoa com deficiência, deve-se ainda 

estimular que essas pessoas — crianças e adultos — 

sejam observadas e ouvidas em relação às dúvidas, 

aos medos e às ansiedades provocadas pela mudança 

abrupta de rotina causada pela pandemia. Os fatores 

psicológicos, emocionais, físicos e sociais interferem 

diretamente na saúde, sendo relevante que a pessoa 

com síndrome de Down mantenha-se ativa no período 

de isolamento social e nas diferentes fases que a pan-

demia poderá percorrer nos próximos meses. Deve-se 

estimular a adaptação da rotina familiar e terapêutica 

respeitando as orientações de distanciamento social, 

a partir de atividades e brincadeiras que estimulem 

a mente, movimentem o corpo e auxiliem as relações 

socioemocionais. 

É importante, ainda, ressaltar que a criança e o 

adolescente deverão ter tempo livre. O ócio e o brin-

car livre, sem orientações ou orientadores específicos, 

são fundamentais para o desenvolvimento. Estimulam 

a criatividade, a autonomia, proporcionam vivências e 

experiências impactantes na vida futura, favorecem a 

compreensão das emoções e a capacidade de imagi-

nação, podendo, portanto, impactar de forma positiva 

o desenvolvimento global. 

CONCLUSÃO
Estudos precisam ser realizados para avaliar a evo-

lução natural da COVID-19 em crianças e adolescentes 

com síndrome de Down e indicar qual o desfecho da 

infecção nesse grupo específico, incluindo o tipo e a 

intensidade dos sintomas, a frequência de internações, 

o padrão laboratorial e dos exames de imagem, além da 

incidência de mortalidade. É relevante que as comor-

bidades mais frequentes na trissomia do cromossomo 

21 também sejam avaliadas e relacionadas ao desfe-

cho clínico da infecção pelo novo coronavírus, possi-

bilitando que o risco de doença grave seja mais bem 

definido para cada indivíduo. 

Diante do exposto neste estudo, em que foi possível 

embasar a variabilidade de riscos para evolução grave 

da doença causada pelo coronavírus na pessoa com 

síndrome de Down, é relevante que essa parcela da 

população seja priorizada quando houver necessidade 

de hospitalização e quando alguma vacina para o vírus 

for disponibilizada para imunização. Até o momento, 

independentemente dos riscos estimados ou reais de 

cada pessoa, as medidas principais de proteção são 

o distanciamento social e a prevenção adequada — e 

devem ser orientadas e seguidas rigorosamente.
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Este artigo oferece contribuições teóricas e práticas para a prevenção de violência contra 
pessoas com deficiência, particularmente no estado de São Paulo. As representações 
sociais e concepções equivocadas dos profissionais que atuam nas redes de proteção 
dessas pessoas podem influenciar diretamente as tomadas de decisão inerentes à 
garantia de seus direitos. Esse quadro sinaliza a necessidade de ações para prevenção 
da violência a pessoas com deficiência, que deve iniciar com mudanças na visão destas 
e na garantia de acesso a serviços e suporte para elas e suas famílias. 

Palavras-chave: Violência; Deficiência; Prevenção.

Resumo

Iniciativas voltadas à prevenção de violência con-

tra pessoas com deficiência configuram-se como 

importantes dispositivos no âmbito das políticas 

de ações afirmativas que visam contribuir para a 

superação das condições de vulnerabilidade social 

e com a garantia da maior participação dessa popula-

ção nas diversas esferas das sociedades. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) estima que ao redor do mundo 

mais de 1 bilhão de pessoas convivem com alguma con-

dição de deficiência, das quais 200 milhões experimen-

tam dificuldades funcionais consideráveis, e 15% da popu-

lação adulta tem algum tipo de deficiência (OMS, 2012).

Tais ações dialogam com os direitos humanos conquista-

dos por meio de reivindicações e lutas que ganharam força, 

sobretudo a partir da década de 1970, com a promulgação 

da Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência, 

em 1975, e as subsequentes conquistas políticas interna-

cionais, como a Declaração de Sundberg, em 1981, o ano 

Internacional das Pessoas com Deficiência; a Declaração de 

Jomtiem, em 1990; a Declaração de Salamanca, em 1994; 

a Declaração de Montreal, em 2001; e a Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência, em 2006, ratifi-

cada no Brasil em 2009 e referendada pela Lei Brasileira 

de Inclusão (Estatuto da Pessoa com Deficiência), de 2015. 

Todavia, a Human Rights Watch relatou que a violação 

de direitos das pessoas com deficiência ainda é constante 

no Brasil e tem aumentado as condições de vulnerabili-

dade dessa população: 

Milhares de pessoas com deficiência, incluindo 
crianças e bebês, são confinadas sem necessidade, 
às vezes por toda a vida, em instituições onde 
podem enfrentar negligência e abuso. A pedido 
de um parente ou do diretor de uma instituição, 
os tribunais podem privar as pessoas com defi-
ciência de sua capacidade legal, que é o direito de 
tomarem decisões por conta própria, com apoio 

Nota do editor: Este artigo é uma versão adaptada do capítulo: D’AFFONSECA, S� M�; CABRAL, L� S� A�; PAES, D� C� Prevenção da violência 
contra pessoas com deficiência� In: CONTINI, A� A� M�; CARNEIRO FILHO, C� P�; PREUSSLER, G� de S� (orgs�) Fronteiras e direitos humanos em 
perspectiva� Curitiba: Íthala; 2019� p� 41-55�
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se assim solicitarem. Uma pessoa destituída de 
capacidade legal só pode deixar uma instituição 
com o consentimento de seu responsável, o que 
constitui privação ilegal da liberdade, de acordo 
com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, ratificada pelo Brasil (HUMAN 
RIGHTS WATCH, 2019).

Diante desse cenário, a atenção dos pesquisado-

res, dos profissionais e da sociedade em geral tem se 

voltado, nos últimos anos, particularmente para situa-

ções de violência sofridas pelas pessoas com deficiên-

cia nas diversas esferas da sociedade (CAVALCANTE; 

MINAYO, 2009; CRUZ; ALBUQUERQUE, 2013; MOREIRA 

et al., 2014; BARROS et al., 2016). Tem sido cada vez 

mais comum o reconhecimento de que as pessoas com 

deficiência estão mais vulneráveis à violência de dife-

rentes tipos, o que demanda a necessidade de se com-

preender esse fenômeno para que ações preventivas 

possam ser realizadas. 

Relatórios e estudos internacionais (OCDE, 2010; OMS, 

2012; HALABISKY, 2014; KAVANAGH et al., 2015) desta-

cam que as pessoas com deficiência apresentam menos 

perspectivas relacionadas à saúde, níveis mais baixos de 

escolaridade, menor participação econômica e taxas de 

pobreza mais elevadas, em comparação com as pessoas 

sem deficiência. Esse quadro é consequência da falta de 

acesso igualitário dessa população à assistência médica, 

ao transporte, à educação, à informação, a oportunidades 

de emprego e às diversas esferas da sociedade, impedindo 

sua plena participação como cidadãos de direito. A situa-

ção sinaliza também os fatores de risco que tornam essa 

população mais vulnerável a situações diretas ou indiretas 

de violência. Há um corpo substancial de pesquisas que 

indicam que a exposição à violência tem efeitos na saúde 

dos indivíduos, mesmo sem sequelas físicas (CAMPBELL, 

2002; ELLSBERG et al., 2008; KRUG et al., 2002; OLOFSSON 

et al., 2009, 2012). 

De acordo com Williams (2003), o indivíduo com qual-

quer tipo de deficiência encontra-se em posição de vulne-

rabilidade em relação às pessoas sem deficiências, sendo 

marcante a assimetria das relações de poder na interação 

entre ambos (Quadro 1). 

As tentativas de caracterizar a violência contra pessoas 

com deficiência comumente partem de dados subestima-

dos, decorrentes da possível impunidade dos agressores, 

do medo de denunciar, da não identificação, do autorre-

conhecimento e da autodeclaração da condição de defi-

ciência, da falta de conhecimento sobre leis de proteção 

ou de concepções equivocadas que desvalorizam a pes-

soa com deficiência. 

Quadro 1. Fatores associados à vulnerabilidade das pessoas com deficiência.

1
Dependência significativamente maior de outras pessoas para cuidados em longo prazo do que para seus 
correspondentes sem condição de deficiência (STRICKLER, 2001; SANJEEV, 2018); 

2
Percepção de impotência frente a alguma situação, tanto por parte da vítima em relação a si mesma, quanto do agressor 
em relação à vítima (STRICKLER, 2001); 

3 Percepção, pelo agressor, de baixo risco de ser descoberto e punido (STRICKLER, 2001); 

4 Menor credibilidade e/ou dificuldade das vítimas com deficiência para revelar o abuso (STRICKLER, 2001; SANJEEV, 2018); 

5
Menor conhecimento pela vítima do que é adequado ou inadequado em termos de sexualidade (STRICKLER, 2001; 
SANJEEV, 2018); 

6 Isolamento social, que pode aumentar do risco de ser manipulado por outros (STRICKLER, 2001); 

7 Potencial para desamparo e vulnerabilidade em locais públicos (STRICKLER, 2001); 

8
Valores e atitudes de profissionais na área de educação especial sobre inclusão social, sem considerar a capacidade de 
autoproteção do indivíduo (STRICKLER, 2001); e 

9 Dependência econômica da maioria dos indivíduos com deficiência intelectual (STRICKLER, 2001; SANJEEV, 2018).
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No entanto, adultos com deficiência têm um risco 1,5 vez 

maior de sofrer violência do que os sem deficiência, e os com 

deficiências intelectuais e mentais são aproximadamente qua-

tro vezes mais vulneráveis (HUGHES et al., 2012). Por sua vez, 

crianças com deficiência têm uma probabilidade 3,7 vezes 

maior de sofrer violência de qualquer tipo do que as sem 

deficiência; o risco é 3,6 vezes maior para a violência física 

e 2,9 vezes maior para a sexual. As crianças com deficiência 

intelectual e transtornos mentais são mais vulneráveis espe-

cialmente à violência sexual, com probabilidade 4,6 vezes 

maior do que as sem essa condição (HUGHES et al., 2012). 

Pesquisas na Suécia e na Austrália indicaram proba-

bilidade maior de mulheres e homens adultos com defi-

ciência sofrerem todos os tipos de violência (física, psi-

cológica, sexual, negligência e entre parceiros íntimos) 

do que os sem deficiência. Mulheres e meninas com defi-

ciência são particularmente vulneráveis a abuso sexual e 

violência entre parceiros íntimos, e os homens, à violência 

física (OLOFSSON et al., 2015; KRNJACKI et al., 2016; OMS, 

2012; SANJEEV, 2018).

No Brasil, a falta de dados oficiais sobre esse problema 

contribui para a disseminação de preconceitos sobre a pes-

soa com deficiência e de concepções equivocadas sobre 

suas dificuldades (MONTONI, 2004). Uma alternativa utili-

zada para se ter uma perspectiva das violações de direitos 

contra essa população refere-se aos dados do Disque Direitos 

Humanos — Disque 100, do governo federal (BRASIL, 2020), 

criado em 2003 para receber denúncias de violações contra 

crianças e adolescentes, que a partir de 2011 passou a rece-

ber demandas relativas a violações de Direitos Humanos de 

populações com vulnerabilidade acrescida, como pessoas 

idosas, pessoas com deficiência, população LGBT, pessoas 

em situação de rua e outros (quilombolas, ciganos, índios e 

pessoas em privação de liberdade) (Figura 1).

Fonte: os autores, com dados do Disque 100 (BRASIL, 2020).
Figura 1. Denúncias de violações de direitos contra pessoas com deficiência recebidas pelo Disque 100 de 2011 ao primeiro 
semestre de 2019.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Física 1472 3494 3737 2858 3011 2883 3617 3616 1703

Psicológica 1417 4706 5804 4214 4259 4025 5888 5829 2560

Sexual 253 565 585 439 432 404 488 464 221

Negligência 1556 5303 8008 6170 7062 6497 7897 8353 4283

Violência 911 2189 3009 2044 2398 2474 2886 3073 1528

Violência institucional 189 242 380 328 311 335 949 997 493

Total 2979 8354 11393 8614 9656 9011 11682 11752 6007
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Observa-se, na Figura 1, uma variação no total de 

denúncias ao longo dos anos, com uma média de 9.180 

denúncias/ano. O tipo de violação mais denunciado foi 

negligência (omissão de cuidados relativos à alimentação, 

amparo/responsabilização, limpeza/higiene, medicamen-

tos/assistência médica e abandono), seguido de violência 

psicológica (ameaça, calúnia/injúria/difamação, chanta-

gem, hostilização, humilhação, infantilização, perseguição), 

física (autoagressão, cárcere privado, homicídio, latrocí-

nio, lesão corporal, maus-tratos, sequestro e tentativa de 

homicídio), patrimonial (abuso 

financeiro, destruição de bens, 

expropriação/apropriação de 

bens, extorsão, furto, retenção 

de salários/bens, roubo, sub-

tração/invalidação/ocultação 

de documentos), sexual (estu-

pro, toques/carícias indeseja-

das, fala de conteúdo sexual) 

e institucional.

A maioria das vítimas era 

mulher (52,9%), com deficiên-

cia intelectual (65,8%), seguida 

das deficiências física (22,1%), 

visual (4,9%) e auditiva (3%); 

29% das vítimas tinha entre 18 

e 30 anos; 24%, entre 31 e 40 

anos, 23,9%, de 41 e 50 anos; e 

20,2%, de 51 a 60 anos. A maio-

ria dos suspeitos era pessoas da família da vítima (57,5%), 

sendo que 44% eram pessoas da família nuclear (irmão, 

filhos, mãe e pai). A violência ocorreu na casa da própria 

vítima (64,8%), na casa do suspeito (12,1%), em uma casa 

não especificada (9%), na rua (7,2%) e em outros locais 

(6,9%) (BRASIL, 2020).

No Brasil, ainda existem obstáculos para a identifica-

ção e a revelação das denúncias, uma vez que as pessoas 

com deficiência têm mais dificuldade em acessar serviços, 

em obter a intervenção da polícia, ter proteção jurídica 

ou acesso a cuidados preventivos, por causa de proble-

mas de locomoção ou de comunicação ou mesmo de cre-

dibilidade do relato (SANJEEV, 2018). Se a violação não é 

reconhecida nem denunciada, a invisibilidade se perpe-

tua e aumenta a probabilidade de uma nova vitimização. 

Mesmo quando os casos são identificados, as institui-

ções têm dificuldade em identificar as especificidades das 

violações, reconhecer os direitos das pessoas com defi-

ciência (BRASIL, 2008; HUMAN RIGHTS WATCH, 2019) e 

dar crédito ao testemunho da vítima sobre o ocorrido. O 

desconhecimento da vítima sobre o que fazer para impe-

dir e denunciar o abuso contribui para que a violência 

seja encoberta (MONTONI, 2004). Ações de prevenção 

e intervenções preventivas tor-

nam-se, portanto, imprescindí-

veis para fornecer a indivíduos 

mais vulneráveis as competên-

cias necessárias para identifi-

car os riscos e aumentar a pro-

teção (O’CONNELL et al., 2009). 

A prevenção consiste na alte-

ração de comportamentos e 

práticas pessoais e sociais para 

promover a saúde individual 

e coletiva. Pode ser: universal, 

quando dirigida à população 

em geral, sem prévia análise do 

grau de risco individual; sele-

tiva, quando dirigida a subgru-

pos de maior risco; ou indicada, 

quando se dirige a indivíduos 

com comportamentos de risco, 

que podem ter sofrido algum tipo de violência.

O modelo bioecológico do desenvolvimento, que exa-

mina a interação dos seres humanos com seus ambientes 

(BRONFENBRENNER; MORRIS, 1998), tem se mostrado uma 

ferramenta útil para planejar e implementar programas 

de prevenção. Esse modelo prevê a interação recíproca 

do indivíduo com o ambiente em diferentes sistemas: 

•	 o microssistema, como casa, creche, escola e outros 

espaços com interações face a face; 

•	 o mesossistema, com relações entre a família e a comu-

nidade local (transportes, restaurantes, locais de com-

pras, associações, parques públicos e outros), entre a 

família e a escola, e entre a família e os parentes; 

Mesmo quando os 
casos são identificados, 

as instituições têm 
dificuldade em identificar 

as especificidades das 
violações, reconhecer 
os direitos das pessoas 

com deficiência e em dar 
crédito ao testemunho da 
vítima sobre o ocorrido.
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•	 o exossistema, no qual podem ocorrer eventos que 

modifiquem o ambiente imediato de uma pessoa, como 

na relação entre a família, ambiente do microssistema, 

e o local de trabalho dos pais;  

•	 o macrossistema, que forma uma 

rede de conexões distintas de 

uma cultura para outra e com-

preende os padrões sociocul-

turais, as instituições políticas 

e sociais, os valores, as cren-

ças e os costumes (MARTINS; 

SZYMANSKI, 2004); 

•	 o cronossistema, que incorpora 

uma dimensão temporal ao con-

texto de uma vida, centrado em 

uma pessoa ou em um ambiente 

complexo. A introdução do con-

ceito de tempo nos contextos 

evidencia mudanças graduais 

ou abruptas na configuração 

dos múltiplos sistemas e nas relações entre eles. 

A partir dessa perspectiva, Krug et al. (2002) identi-

ficaram nove características dos programas de preven-

ção (Figura 2). 

As estratégias de prevenção devem focar não ape-

nas os indivíduos, mas também incluir a comunidade 

e as normas sociais e culturais que contribuem para a 

manutenção da violação dos direitos das pessoas com 

deficiência, buscando mudanças sociais sobre a pessoa 

com deficiência. Podem ser pensadas para: desenvol-

ver ou fortalecer habilidades dos 

indivíduos para garantir o acesso 

a serviços e suportes necessários 

tanto às pessoas com deficiência 

quanto a sua família; fortalecer 

os vínculos familiares; divulgar o 

conhecimento para a comunidade; 

capacitar profissionais para identi-

ficar sinais de abuso e negligência 

nessa população; criar e fortalecer 

redes de proteção para garantir o 

atendimento mais eficaz e eficiente; 

e alterar práticas organizacionais 

e influenciar a política e as leis 

(COHEN; SWITF, 1999). 

O PROGRAMA DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA ÀS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: APROXIMANDO 
UNIVERSIDADE E TERRITÓRIOS

Dentro dessa perspectiva de prevenção, o Programa 

de Articulação e Mobilização, que faz parte do Núcleo de 

Políticas Públicas e Advocacy do Instituto Jô Clemente, tem 

promovido a formação e o aprimoramento de profissionais 

Figura 2. Características de programas de prevenção.

1
Oferecer serviços e configurações 
abrangentes para abordar a ampla 

gama de fatores de risco e proteção do 
problema-alvo.

2
Oferecer diversos métodos de ensino 

(incluir algum tipo de componente ativo 
baseado em habilidades).

3
Ter uma dosagem suficiente de 

atividades, para que alcancem os 
efeitos desejados.

4
Ter fundamentação científica e teórica.

5
Promover relações fortes, estáveis e 
positivas entre crianças e adultos.

6
Oferecer tempo adequado para as 

realizações das atividades.

7
Ser relevante social e culturalmente.

8
Incluir avaliação de resultados.

9
Apoiar-se em equipes que tenham 

recebido treinamento, suporte e 
supervisão suficientes.

Fonte: elaboração própria.

Espera-se mobilizar os 
profissionais da rede 

de serviços e favorecer 
a articulação da rede 
de defesa e garantia 

de direitos das pessoas 
com deficiência, 

incentivando os fluxos 
de encaminhamento nos 

casos de violência.
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da rede de proteção para prevenção de violência. O pro-

grama nasceu da identificação de violações de direitos 

das pessoas com deficiência intelectual e das famílias 

atendidas na instituição. 

As ações do programa em municípios do estado de 

São Paulo estão em consonância com as propostas de 

Krug et al. (2002) e Cohen e Swift (1999): partem da 

mobilização e articulação dos serviços e dos atores da 

rede de proteção e defesa dos direitos do município para 

promover a identificação e intervenção em situações de 

violência e violação de direitos e contribuir para a pre-

venção dessas situações. O trabalho visa tirar o tema da 

pessoa com deficiência da invisibilidade e incidir em 

políticas públicas, visando à proteção, à promoção e à 

garantia dos direitos.

Entre 2011 e 2017, o programa atuou na formação e arti-

culação das redes de defesa e garantia de direitos da pessoa 

com deficiência em 117 municípios do estado de São Paulo, 

com financiamento, entre outros, do Conselho Estadual 

dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca), 

Fonte: Adaptado de imagem elaborada e cedida por Maria S. Melo Silva.
Figura 3. Trajetória do programa de articulação e mobilização.

da Petrobras e da Secretaria do Estado da Pessoa com 

Deficiência (SEDPcD). A Figura 3 ilustra a trajetória do 

programa.

Os projetos se pautaram por estas diretrizes: 

•	 inclusão social, assegurando voz e protagonismo às 

pessoas com deficiência; 

•	 respeito às particularidades estruturais, aos valores e 

aos saberes de cada município; 

•	 inclusão dos múltiplos atores da rede de proteção às 

pessoas com deficiência; 

•	 esclarecimento das formas de manifestação, enfrenta-

mento e prevenção da violência; 

•	 valorização da participação social na construção de 

políticas públicas de garantia de direitos à pessoa com 

deficiência. 

Como inicialmente houve pouca atenção na avaliação 

dos resultados das intervenções, uma das características 

apontadas por Krug et al. (2002) como sendo importante 

para programas efetivos motivou, em 2018, a equipe do 

ANO 2011
Início na APAE de São 

Paulo com Projeto 
Todos pelos Direitos.

ANOS 2011/2012
Ações em 46 municípios 
do Estado de São Paulo / 
Patrocínio da Petrobras.

ANO 2012
Experiência piloto de formação e 

articulação dos atores da rede em seis 
municípios / Patrocínio da Petrobras.

ANOS 2013 a 2015
Ações de formação e 

articulação da rede com 
mais 37 municípios / 

Patrocínio da Petrobras.

ANO 2015
Projeto Enfrentamento à Violência 
contra a Pessoa com Deficiência 

– Encontros Regionais em 28 
municípios / Parceria SEDPcD-SP.

ANOS 2016/2017
Projeto Enfrentamento à Violência 
contra a Pessoa com Deficiência 

– Fóruns Regionais Cuidando 
do Cuidador em 46 municípios / 

Parceria SEDPcD-SP.

ANOS 2016/2017
Projeto Rede de Proteção às Crianças e Adolescentes com Deficiência, formação e 
articulação em 12 municípios do estado / Apoio CONDECA.



25REVISTA DI  •  NO 17  •  2020

programa, em parceria com o Laboratório de Análise e 

Prevenção da Violência (LAPREV) e do Laboratório de 

Estudos sobre Deficiência e Educação (LEDE), ambos da 

Universidade Federal de São Carlos, a planejar um curso 

de capacitação para cerca de 40 gestores e técnicos de 

áreas públicas, conselhos de direitos e outras organiza-

ções de quatro municípios paulistas com mais de 100 mil 

habitantes, número significativo de pessoas com alguma 

deficiência e que já havia participado do Programa Todos 

pelos Direitos da APAE DE SÃO PAULO e do Programa 

Estadual de Enfrentamento à Violência contra Pessoas 

com Deficiência da SEDPcD.

Quadro 2. Módulos do Programa de Capacitação Articulação e Mobilização.

Módulo Tema da aula Conteúdo

1
Deficiência

Histórico da Deficiência; Definição de deficiência; Tipos de Barreiras; 
Convenção da ONU sobre os direitos da Pessoa com deficiência; Novos 
Paradigmas e inclusão.

Legislações
Direitos da pessoa com deficiência; Lei Brasileira de Inclusão e outras 
legislações pertinentes.

2

Violação de direitos contra 
pessoas com deficiência

Direitos Humanos; Definição /conceito de violência; Violência estrutural; 
Tipos de violência; Violação de direitos contra pessoa com deficiência (do 
nascimento ao envelhecimento).

Prevenção à violência contra 
pessoas com deficiência e suas 
famílias

Atenção ao cuidador/família; Deficiência e gênero; Vulnerabilidade 
da Pessoa com Deficiência e suas famílias; Estratégias de prevenção à 
violência.

3

Trabalho em rede — 
enfrentamento e prevenção

Conceito e definição do trabalho em rede; Atuação em rede como forma 
de prevenção e enfrentamento a violência; Fluxograma das redes de 
promoção, defesa e garantia de direitos municipais; Serviços e programas 
municipais de atendimento à pessoa com deficiência no município.

Fluxo de encaminhamento em 
casos de violência

Elaboração conjunta de uma proposta de fluxo de encaminhamento em 
casos de violência contra pessoa com deficiência.

4

Introdução à política pública
Reflexões sobre o conceito; Surgimento; A quem se destina; Os critérios 
para a elaboração de uma política pública; Políticas públicas para pessoas 
com deficiência; Quem executa; Quem fiscaliza.

Termo de compromisso para 
garantia de direitos das pessoas 
com deficiência

Levantamento e sistematização das demandas prioritárias no município e 
elaboração conjunta do termo de compromisso.

Seminário 
Municipal

• Apresentação institucional; 

• Termo de compromisso para garantia de direitos das pessoas com deficiência, que será entregue ao poder 
público de cada município; 

• Apresentação ou fortalecimento do fluxo de encaminhamento para casos de violência no município; 

• Palestra sobre estratégias de como colocar em prática as demandas e efetivar políticas públicas.

Atendendo-se os aspectos éticos da pesquisa, em um 

primeiro momento todos os participantes preenchem 

os seguintes instrumentos: Escala de Concepções de 

Deficiência — ECD; questionário sobre violência contra 

pessoas com deficiência (adaptado de GIUSTO, 2013); e 

questionário sobre crenças a respeito da violência con-

tra pessoas com deficiência (adaptado de GIUSTO, 2013).

Nesse cenário, além de aproximar os profissionais 

desses instrumentos, o programa de capacitação é orga-

nizado em quatro módulos teóricos e práticos de quatro 

horas, por município, e prevê a certificação pelo Instituto 

Jô Clemente (Quadro 2). 
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ARTIGO

Massagem terapêutica
para constipação em crianças 

com síndrome de Down
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Um programa de intervenção ajudou a regularizar a função 
intestinal e a prevenir complicações como dor abdominal recorrente 

Aline Abreu Lando1, Silvana Maria Blascovi-Assis2, Marina Monzani da Rocha3

1Fisioterapeuta. Mestre em Distúrbios do Desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

2Fisioterapeuta. Doutora em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas. Docente da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

3Psicóloga. Doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo. Docente da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Este estudo investigou a prevalência de constipação intestinal em pessoas com síndrome de 
Down (SD) e avaliou o efeito de um protocolo fisioterapêutico baseado no método Busquet em 
crianças com até 2 anos e 11 meses. Em um grupo inicial de 130 crianças, jovens e adultos com 
SD de ambos os sexos com até 50 anos atendidos no Instituto Jô Clemente (IJC), em São Paulo, SP, 
foi aplicado um questionário sobre os hábitos intestinais, criado a partir dos critérios de Roma 
IV e das recomendações da Organização Mundial de Gastroenterologia e das Associações de 
Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátrica norte-americana e europeia, bem como 
da escala de Bristol. A prevalência de constipação foi maior (47,2%) no grupo de 0 a 2 anos. Da 
segunda etapa do estudo participaram 13 crianças com constipação de 7 meses a 3 anos de 
idade incompletos, divididas em Grupo Intervenção (GI) e Grupo Controle (GC). A constipação foi 
significativamente menor no GI do que no GC (p=0,051). O estudo apresentou que um protocolo 
de massagem abdominal baseada no método Busquet pode ser eficiente para o tratamento da 
constipação em crianças com SD com até três anos e que o tratamento precoce da constipação 
intestinal mostrou-se relevante para prevenir complicações como incontinência fecal, dor 
abdominal recorrente, enurese e infecção urinária.

Palavras-chave  Constipação Intestinal; Síndrome de Down; Fisioterapia; Massoterapia; 
Gastroenterologia. 

Resumo

unção intestinal é um parâmetro amplamente avaliado em diferentes estu-

dos, uma vez que está associado com a boa manutenção da saúde e com o 

bem-estar dos indivíduos. Cabe ressaltar que essa função não está limitada 

à digestão de alimentos e à absorção de nutrientes.

Os distúrbios gastrointestinais funcionais, não explicados por anorma-

lidades anatômicas ou bioquímicas, incluem uma combinação variável de 

fatores que se expressam clinicamente de acordo com a idade e com a fase de desenvolvimento 

do indivíduo, considerando-se os aspectos fisiológicos, autonômicos, afetivos e intelectuais. Esses 

distúrbios podem afetar negativamente a qualidade de vida das pessoas, gerando maior gasto 

econômico e impacto emocional aos acometidos e suas famílias (SOUZA et al., 2016; BENNINGA 

et al., 2016). De forma geral, os parâmetros estudados para determinar a função intestinal são 

a consistência das fezes, a frequência de evacuação e os sintomas gastrointestinais associados.

A escassez de dados uniformes na literatura médica sobre constipação em pessoas com sín-

drome de Down (SD) motivou este estudo sobre a prevalência dessa condição e a proposta de 
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intervenção, por meio de um protocolo de fisioterapia 

com a massagem abdominal como forma de tratamento 

da constipação.

O quadro clínico típico da SD é de hipofunção, como 

desaceleração do crescimento, deficiência intelectual e 

constipação intestinal. Em um estudo com 105 crianças 

com SD e idade média de 9,5 anos, 19% apresentaram 

constipação, o que nessas pessoas pode estar associado 

a fatores secundários, incluindo hipotireoidismo e doença 

celíaca (SKOTKO et al., 2013).

O Personal Child Health Record Book (PCHR), um guia 

do UK Down Syndrome Medical Interest Group (DSMIG 

UK, 2011) para famílias de bebês com SD, considera a cons-

tipação um problema comum em crianças desse grupo. 

Em geral, não decorre de qualquer problema intestinal 

subjacente, gerenciado como em outras crianças, mas, 

se ocorre desde o nascimento, é grave e persiste ape-

sar de medidas simples, outras causas, como a doença 

de Hirschsprung ou alterações de tireoide, precisam ser 

investigadas pelos médicos. 

Em 2011, a Academia Americana de Pediatria reco-

mendou a investigação médica de constipação intestinal 

no primeiro mês de vida, devendo-se averiguar dieta, 

ingestão limitada de líquidos, hipotonia, hipotireoidismo 

ou malformação do trato gastrointestinal, incluindo este-

noses ou doença de Hirschsprung, para a qual existe um 

risco aumentado na SD. Recomendou-se essa observa-

ção para qualquer visita médica de crianças até os cinco 

anos de idade (BULL; COMMITTEE ON GENETICS, 2011). 

O acompanhamento médico na fase inicial de vida, de 

zero a três anos, deve ser útil para descartar patologias 

associadas ao sistema digestório, como atresia de esôfago, 

membrana de duodeno, doença de Hirschsprung, refluxo 

gastresofágico e litíase biliar. Se verificada constipação, em 

qualquer idade, deve ser avaliada a ingestão de líquidos, 

hipotonia, hipotireoidismo e malformações (TEMPSKI et 

al., 2011). Em crianças com zero a dois anos, é importante 

o cuidado com doenças respiratórias de repetição, cons-

tipação e refluxo gastresofágico (BRASIL, 2013).

A constipação funcional é, muitas vezes, o resultado 

de repetidas tentativas de retenção voluntária de fezes, 

devido a uma defecação desagradável por conta da 

passagem dificultosa das fezes pelo intestino, podendo 

gerar fissuras anais e medos associados à evacuação. 

Esse comportamento faz o cólon absorver mais água, 

criando fezes endurecidas, consequentemente de eva-

cuação dolorosa, gerando um círculo vicioso. Fezes soltas 

podem acumular-se em torno da massa fecal, que obstrui 

o intestino e, muitas vezes, são expelidas involuntaria-

mente, por exemplo, no momento de passagem gasosa, 

constituindo o escape fecal ou encoprese (BENNINGA 

et al., 2016; BIGÉLLI et al., 2004).

Distúrbios psicológicos também podem ocorrer em 

crianças constipadas e são, em geral, secundários ao qua-

dro clínico da própria constipação intestinal, destacando-

-se o escape fecal como o mais comum. O acompanha-

mento psicológico e/ou psiquiátrico é indicado quando 

não há adesão ao tratamento e/ou o paciente apresenta 

distúrbios comportamentais que não melhoram com o 

tratamento médico (BIGÉLLI et al., 2004).

ABORDAGEM TERAPÊUTICA PARA 
CONSTIPAÇÃO INTESTINAL

A literatura médica aborda quatro etapas: educação, 

desimpactação, prevenção de reacumulação de fezes 

e recondicionamento para hábitos intestinais normais 

(BIGÉLLI et al., 2004). 

Tabbers et al. (2014) recomendam ingestão normal de 

fibras e de líquidos, atividade física normal, desmistifica-

ção, explicação e orientação para treinamento de toalete 

(em crianças com uma idade de desenvolvimento mínima 

de quatro anos). É recomendado como tratamento de pri-

meira linha para desimpactação fecal o uso de polietile-

noglicol ou enema de lactulosena. O uso de leite de mag-

nésia, óleo mineral e laxante podem ser considerados 

como tratamento adicional ou de segunda linha, pois o tra-

tamento de manutenção deve continuar por, pelo menos, 

dois meses e sempre sob orientação médica. Todos os 

sintomas de constipação devem ser resolvidos por, pelo 

menos, um mês antes da descontinuação do tratamento, 

que deve diminuir gradualmente.

No treinamento de toalete, a medicação só deve ser 

interrompida sob supervisão médica, quando o treina-

mento for alcançado. Enemas anterógrados (técnica de 
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(IJC). Após convite às famílias das crianças que pode-

riam participar do estudo, foram marcadas as ava-

liações em dias e horários combinados e fornecidos 

todos os esclarecimentos sobre o projeto e os riscos e 

benefícios para os participantes. Os responsáveis pelas 

crianças assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

Participaram do estudo 130 pessoas com SD e idade 

entre 7 meses e 50 anos, divididas em 5 grupos: Grupo 

1 (G1), 36 crianças entre 0 e 35 meses; Grupo 2 (G2), 

30 crianças entre 36 meses e 5 anos e 11 meses; Grupo 

3 (G3), 27 crianças entre 6 anos e 11 anos e 11 meses; 

Grupo 4 (G4), 14 adolescentes entre 12 anos e 19 anos e 

11 meses; e Grupo 5 (G5), 23 adultos acima dos 20 anos. 

O critério de inclusão foi o diagnóstico médico de SD. 

Na segunda etapa do projeto foram excluídos os par-

ticipantes com cardiopatias não corrigidas, doenças 

intestinais diagnosticadas como a de Hirschsprung ou 

qualquer outra contraindicação para a aplicação de 

massagem abdominal, como uso de colostomias, cica-

trizes e lesões de pele. Também foram excluídos os 

participantes que não cumpriram a execução do pro-

tocolo proposto.

A primeira etapa do trabalho consistiu em avalia-

ção transversal dos participantes para caracteriza-

ção do funcionamento intestinal na infância, adoles-

cência e vida adulta, por meio de um questionário 

sobre hábitos intestinais e rastreio de constipação. 

Na segunda etapa foi aplicado protocolo fisiotera-

pêutico baseado no método Busquet nas crianças até 

três anos (Grupo Intervenção — GI), que seria com-

parado posteriormente a um Grupo Controle (GC). A 

divisão desses grupos foi feita por meio de um sor-

teio a partir do pareamento prévio por sexo, idade e 

grau de constipação. Na terceira etapa houve a rea-

valiação dos grupos.

O diagnóstico da constipação levou em conta os pre-

ditores mais atuais de avaliação dos hábitos intestinais, 

que são os critérios de Roma IV, da Fundação Roma, junta-

mente com as recomendações da Organização Mundial de 

Gastroenterologia, pelas Associações de Gastroenterologia, 

Hepatologia e Nutrição Pediátrica norte-americana e 

lavagem intestinal) são recomendados no tratamento de 

crianças selecionadas com constipação intratável.

Estudos randomizados indicaram que a massagem 

pode ter efeitos positivos no tratamento da constipação 

intestinal em pessoas com alterações neurológicas, como 

a esclerose múltipla (MCCLURG et al., 2011), ou com cons-

tipação crônica (GÜRSEN, 2015). Como não há relatos 

sobre massagem abdominal em pacientes com fraqueza 

dos músculos abdominais, como é o caso dos indivíduos 

com SD, é preciso avaliar se a intervenção fisioterápica 

poderia, de fato, colaborar para o manejo da constipa-

ção nesses pacientes (HARRINGTON; HASKVITZ, 2006).

Os indivíduos com deficiência intelectual podem ter 

ou estar numa fase pré-verbal de comunicação ou ter pro-

blemas de expressão, o que dificulta a expressão da dor 

e do desconforto decorrentes da constipação. Por essa 

razão, esses sintomas podem ser expressos por meio de 

comportamentos desafiadores, levando a erros diagnós-

ticos e à prescrição de medicamentos antidepressivos 

e antipsicóticos, que podem aumentar a constipação 

(CONNOR et al., 2014).

Apesar das diretrizes sobre os cuidados com as crian-

ças com SD, raramente os médicos se lembram de avaliar 

seus hábitos intestinais. Esse fato poderia justificar a escas-

sez de dados estatísticos sobre a constipação e favorecer o 

surgimento de complicações tardias como dor abdominal 

recorrente, incontinência fecal, enurese e infecção uriná-

ria devido ao mau funcionamento intestinal não diagnos-

ticado e tratado precocemente. Esses fatores agravantes 

podem progressivamente prejudicar a qualidade de vida 

dessas crianças (VIEIRA et al., 2016; TABBERS et al., 2014; 

WALLACE, 2007; BIGÉLLI et al., 2004).

Nesse contexto, este estudo investigou a prevalência 

de constipação intestinal em pessoas com SD e o efeito 

da aplicação de um protocolo fisioterapêutico baseado 

no método Busquet em crianças até três anos. 

MÉTODO

O projeto obteve aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) (Parecer nº 2.544.119, de 14 de março 

de 2018) da Universidade Presbiteriana Mackenzie na 

Plataforma Brasil e foi realizado no Instituto Jô Clemente 
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europeia (NASPGHAN/ESPGHAN), a escala de Bristol e os 

diários de evacuação (SOBRADO et al., 2018) (Tabela 1). 

Protocolo de intervenção baseado no método Busquet

Como é por meio da pele que a criança descobre seu 

ambiente, o tato é um meio de comunicação e de troca com 

outras pessoas que deve ser incentivado após o nascimento. 

O contato pode fortalecer a interação entre o cuidador e a 

criança com SD e aumentar sua aceitação entre os familia-

res e seu círculo social (BARBOSA et al., 2011).

A massagem pode ser conceituada como um grupo de 

manobras realizadas com as mãos nos tecidos externos do 

organismo para produzir efeitos terapêuticos favoráveis a 

quem a recebe. A massagem mobiliza os sistemas circula-

tório, musculoesquelético, neurológico e imunológico, pode 

ter como consequências efeitos psíquicos e comportamen-

tais e estimula o bom relacionamento e a interação pais-fi-

lhos (CRUZ; CAROMANO, 2007).

Para otimizar o tempo da pesquisadora (A.A.L.) e dos 

cuidadores que executaram a massagem em suas casas, 

optou-se por utilizar uma parte da massagem preparatória 

do método Busquet, baseada na antiga massagem Shantala, 

apenas na região do tronco, em que se concentra o conteúdo 

intestinal, com o propósito de favorecer um primeiro contato 

com a criança, estimular seu corpo e gerar receptividade e 

confiança. Originalmente, essa massagem se expande para 

os membros superiores, inferiores e face (LEBOYER, 2001; 

BUSQUET-VANDERHEYDEN, 2011). A segunda parte do pro-

tocolo consistiu na realização de uma massagem específica 

na região abdominal (quadro intestinal).

As orientações para os cuidadores foram:

•	 certificar-se de que a criança tenha se alimentado há, 

pelo menos, uma hora antes da massagem; 

•	 garantir condições ambientais adequadas, como tem-

peratura e iluminação agradáveis, e o mínimo possível 

de ruídos; 

•	 dar preferência para fazer a massagem diretamente 

sobre a pele, com um óleo ou creme, atentando-se para 

o risco de alergias; se não for possível, a massagem pode 

ser feita sobre a roupa; 

•	 escolher um momento tranquilo fazer a massagem, que 

deveria ser repetida de preferência no mesmo horário; 

•	 posicionar a criança em decúbito dorsal (de barriga 

para cima) para a primeira parte da massagem, na 

região anterior do tronco, com a cabeça elevada sobre 

um travesseiro, e em decúbito ventral (de barriga para 

baixo) para as últimas manobras, na região posterior 

do tronco; 

•	 executar cada etapa (massagem de introdução e na bar-

riga) quatro vezes;

•	 fazer a massagem com suavidade, firmeza e em ritmo 

regular.

Tabela 1. Comparação entre os critérios diagnósticos de constipação.

Critérios De Roma Iv Recomendações Espghan e Naspghan

Presença de 2 ou mais sintomas

Idade e periodicidade
Últimos 3 meses com início a pelo 

menos 6 meses
Até 4 anos

1 mês

>4 anos

2 meses

Recorrência >25% das vezes

Sintomas e sensações
Obstrução anorretal e evacuação 

incompleta
Retenção excessiva

Grande massa no reto

Evacuação Com esforço
Com dor

Escape 1× por semana

Características das fezes Duras ou grumosas Duras e de grande diâmetro

Frequência da evacuação <3 vezes por semana <2 vezes por semana

Intervenção Manobras manuais

Observações
Fezes moles estão raramente presentes 

sem o uso de laxante

<4 anos: pode acompanhar irritabilidade e/ou diminuição do 
apetite e/ou saciedade precoce, que desaparecem após a saída 

das fezes

Observação geral Critérios insuficientes para Síndrome de Intestino Irritável (SII)

Fonte: Lando (2019).
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A massagem durou, em média, dez minutos. O protocolo 

foi aplicado no GI, uma vez por semana, pela pesquisadora 

(A.A.L), e ensinado aos cuidadores, que receberam um 

manual de massagem e um vídeo, para que aplicassem o pro-

cedimento diariamente nas crianças durante seis semanas.

RESULTADOS

A avaliação inicial indicou maior prevalência de cons-

tipação nas faixas etárias inferiores, em especial no Grupo 

1 (Tabela 2). Essa constatação motivou a intervenção ape-

nas nesse grupo. Havia 17 crianças com constipação, mas 

1 desistiu e somente 16 participaram do estudo. O grupo 

foi então subdividido em GI e GC. Dos 16 selecionados, 2 

não aceitaram participar, um por causa de uma virose e o 

outro por desinteresse da mãe. Os grupos ficaram com 14 

participantes, 7 para cada grupo. Durante o estudo, mais 

uma criança saiu do estudo, pois sua mãe não conseguiu 

cumprir o programa de massagens por causa de proble-

mas pessoais (Figura 1).

Os dois grupos receberam diários para registrarem a 

frequência e o tipo de evacuação e foram acompanhados 

por seis semanas. Os participantes do GI deveriam também 

anotar nos diários os horários de início e fim da massagem 

(Figuras 2 e 3).

Resultados da intervenção

A constatação de dois ou mais critérios diagnósticos 

implica constipação, mas foi registrada a quantidade de 

critérios diagnósticos de cada participante como forma de 

identificação do grau de constipação no início e no final da 

intervenção (Tabela 3). 

O teste Wilcoxon indicou mudança estatisticamente 

significativa na pontuação do GI (p=0,024), que não ocor-

reu no GC (p=0,343). O teste U, de Mann-Whitney, não indi-

cou diferença na pontuação média do GI e do GC antes 

da intervenção (p=1,00). No entanto, ao final do trabalho, 

a pontuação do GI foi significativamente menor que a do 

GC (p=0,051). 

Inicialmente, todas as crianças atingiam critérios para 

constipação. Após a intervenção, apenas uma de seis crian-

ças do grupo que recebeu as orientações e as massagens 

continuava constipada, enquanto no GC, cinco das sete 

continuavam constipadas. A probabilidade exata de Fisher 

indicou tendência à diferença entre os grupos (p=0,078). A 

média da frequência de execução da massagem semanal 

pelas mães foi de 5,5 dias. Houve, pelo menos, uma falta dos 

participantes em algum dia de execução do protocolo pela 

pesquisadora, mas, ainda assim, foi alcançado sucesso tera-

pêutico na quase totalidade (Tabela 4).

Tabela 2. Constipação por faixa etária (n=130).

G1

0 a 2 anos

G2

3 a 5 anos

G3

6 a 11 anos

G4

12 a 19 anos

G5

> de 20 anos
Total

n 36 30 27 14 23 130

Constipação 47,2% 40,0% 22,2% 28,6% 17,4% 33,1%

Fonte: Lando (2019).

Figura 1. Fluxograma de participação na intervenção por 
massagem.

Crianças triadas 
(n=17)

Crianças que 
completaram o 

tempo de intervenção 
e controle (n=13)

Criança não incluída (n=1).

Motivo da não inclusão: respondeu 
o questionário de triagem após o 

início da intervenção.

Crianças excluídas antes do início 
do tratamento (n=2).

Motivo da exclusão: uma delas 
estava com virose e diarreia e a 
outra não houve interesse pela 

mãe.

Criança excluída após o início do 
tratamento (n=1)

 Motivo de exclusão: mãe não 
pôde seguir o protocolo devido a 

problemas pessoais. 
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Diário de massagem e evacuação

Nome participante: Grupo Intervenção

Semana __________

Dias Massagem

1

_____/_____

(  ) Sim

(  ) Não 
(  ) Relaxamento

(  ) Barriga

Hor. Início:

Hor. Fim:

Horário da evacuação

2

_____/_____

(  ) Sim

(  ) Não 
(  ) Relaxamento

(  ) Barriga

Hor. Início:

Hor. Fim:

Horário da evacuação

3

_____/_____

(  ) Sim

(  ) Não 
(  ) Relaxamento

(  ) Barriga

Hor. Início:

Hor. Fim:

Horário da evacuação

Figura 2. Diário de Massagem e evacuação.

Figura 3. Escala de Bristol.

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6 Tipo 7

Bolotas duras 
que saem após 
muito esforço

Aspecto 
irregular com 

reunião de 
caroços

Comprido 
e cheio de 

rachaduras no 
exterior

Forma de 
salsicha que 
desliza fácil

Mole e 
irregular

Mole com 
algumas 

partes líquidas

Totalmente 
líquido
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Tabela 3. Número de constipados por grupo após intervenção.

Depois Constipado Não Constipado

Grupo Intervenção 1 5

Grupo Controle 5 2

Tabela 4. Critérios diagnósticos de constipação para GI e GC.

Número Critérios Antes - 
média (DP)

Número Critérios Depois 
- média (DP) Z p-valor

Grupo Intervenção 3,50 (1,52) 1,00 (1,1) -2,251 0,024

Grupo Controle 3,86 (2,12) 3,14 (2,41) -0,948 0,343

Fonte: Lando (2019).
DP: desvio padrão.

Avaliação da percepção materna sobre a intervenção

No questionário da função intestinal, reaplicado no final 

do período de intervenção, todas as mães relataram facili-

dade na aplicação das massagens e mudança nos hábitos 

intestinais dos filhos (Quadros 1 a 3).

DISCUSSÃO

Este estudo trouxe dados novos sobre a prevalência 

de constipação na população com SD. Os dois únicos estu-

dos encontrados relataram um índice de 19%, concentran-

do-se em faixas etárias bem restritas. Um deles avaliou 57 

pacientes entre 17 e 63 anos, com idade média de 37 anos 

(WALLACE, 2007), e o outro, 105 crianças a partir de 3 anos, 

com média de 9,5 anos (SKOTKO et al., 2013). 

Na população mundial, a prevalência de constipação 

na variou de 0,7 a 79%, com mediana de 16% (MUGIE et al., 

2011). As pessoas com deficiência intelectual apresentaram 

índices altos de constipação. De 31 estudos, 14 reportaram 

taxas acima de 50% e 21, taxas acima de 33% (ROBERTSON 

et al., 2018). 

O questionário criado para este estudo permitiu ava-

liar de forma rápida e concisa os diversos itens da função 

intestinal, o que facilitou a adesão por parte dos participan-

tes convidados. 

A influência da hipotonia nos movimentos peristálticos 

é pouco explorada, embora existam indicações de relação 

entre o baixo tônus muscular e a constipação intestinal 

(BULL; COMMITTEE ON GENETICS, 2011).
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O protocolo de intervenção proposto, embora tenha se 

baseado em um método de fisioterapia que exige forma-

ção específica, foi de fácil compreensão e execução pelos 

cuidadores. Além dos efeitos benéficos para a constipação 

intestinal observados no GI, contribuiu para aproximar a 

criança de suas mães (LEBOYER, 2001).

Os diários e relatos indicaram que as reações fecais das 

crianças ocorreram de forma concomitante à massagem, 

não aparentando ser a somatória dos dias de execução o 

Quadro 1. Opinião das mães sobre o protocolo de massagens.

O que achou da aplicação do protocolo?

Resposta 1 “Excelente.”

Resposta 2 “A aplicação foi fácil, mas acho que o efeito é melhor com a terapeuta.”

Resposta 3 “Muito interessante, pois ajudou o meu bebê e a mim, pois ficava muito preocupada.”

Resposta 4 “Achei fácil, faço sempre após o banho, virou uma rotina.”

Resposta 5 “Foi fácil.”

Resposta 6 “Fácil. Criança tem dificuldade de ficar parada, mas ok. O tempo poderia até ser maior.”

Fonte: Lando (2019)

Quadro 2. Dificuldades apontadas pelas mães de GI.

Sentiu alguma dificuldade?

Resposta 1 “Só no início, senti um pouco de dificuldade principalmente na parte de trás, porque ela [a filha] não parava quieta.”

Resposta 2 “Senti um pouco de insegurança no começo, mas minha filha aceitou bem. Estou fazendo todo dia.”

Resposta 3 “Só no começo, depois ele [o filho] já se acostumou.”

Resposta 4 “Sem dificuldades.”

Resposta 5 “Não.”

Resposta 6 “Sem dificuldades.”

Fonte: Lando (2019).

Quadro 3. Percepção materna sobre mudanças no hábito intestinal do filho.

Percebeu alguma mudança no hábito intestinal do participante?

Resposta 1
“Sim. No início da massagem ainda foi difícil, com o tempo foi evoluindo 100%. Melhorou bastante a frequência, a 
consistência também, mas menos. Mesmo nos dias em que não fiz a massagem percebi melhora.”

Resposta 2
“Antes a alimentação era mais regrada. Durante o tratamento o efeito foi bom, pois a alimentação estava ruim. Não vi mais 
massa de fezes presa no reto. Antes ela sentava no penico, mas não fazia. Durante o tratamento ela fez todas as vezes. 
Acho que com a alimentação de antes, a consistência teria melhorado também. Sempre bebeu pouca água.”

Resposta 3 “Sim, mas não imediatamente. Eu fazia a massagem, passavam algumas horas e o meu bebê fazia as necessidades.”

Resposta 4
“Sim. Melhorou. Antes era só bolinha, agora ele faz massa. Mudou a frequência também, às vezes ficava dois dias sem fazer. 
Agora tem feito todos os dias. A alimentação não mudou e continua tomando o ferro que prende, ainda sim melhorou.”

Resposta 5 “Sim. Foi muito bom pra ele. Evacuou com mais frequência. Houve mudança sim.”

Resposta 6
“Sim. Menor esforço, menos dor, maior frequência e maior quantidade, tem feito mais volume. Antes fazia menos vezes e 
menor quantidade. Ainda preciso mexer na alimentação e na água também. Ela toma corticoide de uso contínuo e houve 
aumento da dose.”

Fonte: Lando (2019).

fator relevante para a mudança do funcionamento intestinal. 

Portanto, o período total para aplicação do procedimento 

(seis semanas) mostrou-se suficiente para evidenciar os 

efeitos do protocolo. 

A percepção materna sobre os benefícios do programa 

de intervenção proposto mostra que as mães, quando bem 

orientadas, podem estar atentas às necessidades de seus 

filhos e assumir importante papel em seu desenvolvimento. 

As expectativas sobre a aquisição de habilidades motoras 
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devem vir acompanhadas da preocupação com o bem-es-

tar e o estabelecimento de rotinas que tragam melhores 

condições para o desenvolvimento dos filhos.

CONCLUSÕES

Os estudos sobre a SD e as intervenções de fisiotera-

peutas concentram-se, em geral, na infância, voltando-se 

aos programas de estimulação para aquisição dos marcos 

motores e aos cuidados respiratórios. Essas característi-

cas de atraso global do desenvolvimento são, entre outros 

fatores, decorrentes do quadro de hipotonia caracterís-

tico da síndrome (OLIVEIRA, 2002). Todavia, a preocupa-

ção do terapeuta deve ir além da especificidade motora 

e os recursos fisioterapêuticos como a massagem podem 

e devem ser empregados para promoção de saúde e do 

bem-estar na infância. 

Este estudo teceu um panorama de interesse interdis-

ciplinar para todos os profissionais que atendem pessoas 

com SD e buscam seu bem-estar, ao avaliar os efeitos a 

curto prazo da massagem abdominal sobre a constipação. 

Outros estudos são necessários para avaliar possíveis efei-

tos a médio e/ou longo prazo. O que não pode ser esquecido 

é que muitos fatores estão associados à constipação, entre 

eles os cuidados com a alimentação e a ingestão adequada 

de água, de fundamental importância para a manutenção 

de um bom hábito intestinal. 
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Participação no 
Conselho Municipal 

da Pessoa com Deficiência

A ntes de fazer parte do Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência de uma das 

maiores cidades do mundo, não 

sabia e nunca tinha escutado 

falar sobre Conselho algum. Foi 

após minha participação no grupo de autodefensores do 

Instituto Jô Clemente que muita coisa mudou e tive acesso 

a um Conselho. Sempre fui muito curiosa e quando me 

falaram sobre a candidatura para fazer parte, não pensei 

duas vezes e mais feliz fiquei quando vi que o resultado foi 

positivo e que (aos 21 anos) era a mais nova conselheira 

da cidade de São Paulo.

Confesso que no começo pensei que iria ficar apenas 

numa salinha onde alguém ia realizar as tarefas por mim 

e que o contato com as pessoas seria o menor possível. 

Aos poucos, fui vendo que não era nada disso. Eu atendia 

as ligações, ouvia as dificuldades dos munícipes, anotava 

no meu caderno e junto com meu apoio pensávamos em 

como resolver aquela situação. Eu tinha verdadeira auto-

nomia. Apesar da minha dificuldade de leitura e escrita, 

isso nunca foi impedimento para eu realizar as coisas. O 

papel do apoio é muito importante para a pessoa com 

deficiência intelectual. Ele nos ajuda a conseguir algo de 

acordo com o que podemos oferecer e dentro das nos-

sas dificuldades. 

No Conselho, a minha responsabilidade era cuidar 

da pasta da educação. Então, todas as situações que eu 

atendia e orientava tinham a ver com esse tema. Um caso 

que me marcou muito e fiquei extremamente triste foi a 

história de uma avó. Ela me contou que sua neta, com 

deficiência intelectual e física, não tinha recursos nem 

acessibilidade na sua escola e que faltava muito às aulas 

por causa da discriminação que sentia. A avó me disse 

que tinha problemas de saúde, dificuldades para andar, 

devido a dores nos joelhos, e que os pais da sua neta 

eram usuários de entorpecentes e que ela necessitava de 

algum apoio. Primeiro, busquei informações com outra 

conselheira que tinha mais experiência que eu e ela foi 

me orientando e dando dicas para resolver essa questão. 

Liguei para a Diretoria de Ensino da região da família e 

expliquei tudo o que estava acontecendo, enviei e-mail 

e aguardei uma resposta. Briguei muito por esse caso. 

O administrativo do Conselho me ajudou na construção 

do ofício para enviar para a escola. Depois de um tempo, 

liguei para a avó, que me agradeceu muito e disse que a 

escola contratou estagiário para apoiar sua neta e conser-

tou o elevador que estava quebrado havia um tempo, o 

que dificultava a criança andar até a sala de aula. Fiquei 

muito feliz. 

A maior dificuldade nessa pasta que eu ouvia das 

pessoas era sobre a falta de estagiários na escola, a falta 

de acessibilidade, como rampas, elevadores e banheiros 

adaptados, e, claro, o preconceito e o descaso com as pes-

soas com deficiência intelectual. Acredito em cada fala que 

ouvi, pois eu senti na pele tudo isso. Ao escutar aquela avó 
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me lembrei da minha mãe, que não teve apoio nenhum, 

de ninguém, quando eu era mais nova. Só fomos ter esse 

apoio quando frequentamos o Instituto Jô Clemente e muita 

coisa mudou, por isso me coloquei no lugar daquela família. 

Minha vivência no Conselho fez eu ver também a 

dificuldade de alguns conselheiros. Sentia que muitos 

pensavam em apenas na sua 

deficiência e a presidente sem-

pre dizia: “Aqui é importante 

que todos deixem o individua-

lismo de lado e pensem em 

todas as deficiências. Isso que 

fará a diferença”. Mas no dia a 

dia não via isso. As reuniões, 

às vezes, eram confusas, com 

muitas discussões pessoais e 

de partido político. Sentia que, 

às vezes, as pessoas se esque-

ciam da minha deficiência 

intelectual, que é preciso uma 

fala mais devagar, repetir algu-

mas coisas e explicar outras. O 

apoio me ajudou muito. Antes 

da reunião, a gente se sentava 

e meu apoio explicava cada 

item da reunião. Isso ajudava demais, pois quando eu 

estava na reunião já entendia os assuntos. O grupo de 

autodefensores do Instituto Jô Clemente me deixou mais 

fortalecida e pude perceber isso também na minha par-

ticipação no Conselho. Quando eu tinha alguma situa-

ção que me incomodava, logo falava e pedia respeito ao 

que estava dizendo. 

Um dos momentos que mais me marcou foi a organiza-

ção da plenária do tema da educação. No meu primeiro 

mandato, eu era suplente e a titular era uma mãe de uma 

pessoa com deficiência intelectual. Nessa primeira plená-

ria, a titular mal deixava eu falar ou opinar. Tive de brigar 

muito pelo meu espaço, pois sentia que ela achava que 

eu não tinha capacidade. Já no segundo mandato foi dife-

rente. Após renúncia da mãe da cadeira, assumi a titula-

ridade e organizei a plenária com ajuda do meu apoio, 

desde o planejamento até a escolha dos palestrantes. Me 

senti com autonomia de verdade; as pessoas confiavam 

no meu potencial. 

Como pessoa com deficiência intelectual sentia que 

nem todos os conselheiros me levavam a sério; alguns 

não davam importância às minhas ideias e no começo 

todo mundo batia palmas quando eu falava algo, como se 

eu fosse uma criança. Uma vez 

disse: “Pessoal! Por favor, não 

me tratem como alguém estra-

nho, não precisa bater palma 

por tudo que falo. Sou adulta 

e quero ser respeitada como 

qualquer outra pessoa”. Ali per-

cebi o quanto havia mudado. 

Acredito que deixei uma 

mensagem no Conselho. Antes 

muitas mães se candidatavam 

para a cadeira da deficiên-

cia intelectual e com minha 

participação sempre falei da 

importância de ter uma pessoa 

com deficiência ocupando esse 

lugar. Só assim vamos mudar 

essa história. Tanto que atual-

mente Lucas Bueno, também 

autodefensor, assumiu a titularidade e eu sou suplente. Na 

última eleição não teve nenhum candidato familiar con-

correndo. Sinto que minha luta não foi em vão.

Gostaria de contar que em 2019 conheci a Cidade do 

México. Minha primeira viagem internacional. Participei 

de uma capacitação de autodefensores da América 

Latina pela Inclusion International. Aprendi muitas coi-

sas. O que mais gostei é que os dois representantes, Luis 

Gabriel (Asdown) e Jaime Cruz (Sociedade Peruana de 

Síndrome de Down), organizaram o evento e toda nossa 

capacitação. A linguagem foi muito acessível e nossa fala 

era o que mais importava. Os apoios apenas auxiliavam 

quando realmente tínhamos dificuldade e quando achá-

vamos que era necessário. Fiquei admirada em ouvir 

histórias de outros países e trabalhos de autodefenso-

res. Alguns países estão mais avançados que o Brasil, 

como, por exemplo, no assunto da capacidade jurídica 

No grupo de 
autodefensores, nossa 

fala é garantida e 
nossas opiniões também. 
Planejamos a construção 

de um guia acessível 
para falar sobre a 

autodefensoria e ele foi 
elaborado. Quando vi, a 

sensação foi de um sonho 
realizado.
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e tomada de decisão apoiada. Eles sabem na ponta da 

língua a legislação. Sinto que no Brasil as pessoas com 

deficiência intelectual não são incentivadas por suas famí-

lias e por toda a sociedade. Por outro lado, quando falei 

da minha experiência no Conselho Municipal da Pessoa 

com Deficiência todos ficaram surpresos e elogiaram 

muito essa iniciativa do nosso país. Nenhum outro país 

tem essa vivência. Trouxe para o grupo de autodefenso-

res muitas ideias para o planejamento deste ano, como, 

por exemplo, termos um grupo de mulheres para falar 

sobre os direitos reprodutivos. Participei de uma pales-

tra sensacional de mulheres com deficiência do México 

falando sobre esse trabalho. 

Participo do grupo da Inclusion International, organi-

zação que atua com pessoas com deficiência intelectual 

e famílias. Temos um grupo no WhatsApp e falo sempre 

da minha experiência e atuação enquanto autodefensora 

do Instituto Jô Clemente.

No grupo de autodefensores, nossa fala é garantida 

e nossas opiniões também. Planejamos a construção de 

um guia acessível para falar sobre a autodefensoria e ele 

foi elaborado. Claro, com ajuda do apoio, mas o apoio em 

primeiro lugar nos ouvia, anotava nossas ideias, explicava 

quantas vezes fossem necessárias nossas dúvidas e este 

ano foi lançado o guia da autodefensoria. Quando vi, a 

sensação foi de um sonho realizado. Nesse guia falamos 

muito sobre não sermos tratados como crianças a vida 

inteira, sobre acreditar que somos capazes, que podemos 

aprender, sobre a importância de ter paciência e sobre 

a linguagem e o material certos para cada pessoa com 

deficiência. Falamos sobre a importância das famílias 

estimularem sempre a pessoa com deficiência intelectual. 

Minha família sempre me apoiou e hoje sou uma mulher, 

adulta, que tomo decisões da minha vida: namoro, sonho 

em ter minha casa própria, fazer faculdade, administro 

meu dinheiro, enfim, tenho uma vida como de qualquer 

pessoa sem deficiência. 

Termino este relato dizendo que no Brasil a deficiên-

cia intelectual ainda é invisível. Estamos caminhando para 

mudar isso. Espero e luto para que outras pessoas com 

deficiência intelectual, como eu, participem de espaços 

e tomem as decisões de suas vidas. Que aqui no Brasil 

seja vista primeiro a pessoa e depois a deficiência, e não 

o contrário. 
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O ano de 2019 foi de enormes desafios 

para a equipe pedagógica da Turma 

do Jiló, associação sem fins lucrativos 

criada em 2015 para promover a inclu-

são escolar de estudantes com ou sem 

deficiência. Em paralelo às duas frentes do projeto já esta-

belecidas — música como ferramenta inclusiva e acolhi-

mento às famílias dos alunos com deficiência —, começou 

o trabalho de desenvolvimento profissional, com o aten-

dimento a professores e gestores de escolas municipais 

da rede de ensino paulista. Foi um curso específico para 

esse público, estruturado em dois encontros quinzenais, 

com duração de 90 minutos cada, realizados durante a 

Jornada Especial Integral de Formação (JEIF), que integra 

o cronograma de trabalho dos educadores. 

O perfil de cada escola atendida (localização, público-alvo, 

corpo docente e suas relações os gestores) era extremamente 

diverso, o que tornou o curso, de certa forma, específico 

para cada instituição e resultou em rumos e resultados 

distintos. A Escola das Pitangueiras (nome fictício) foi 

a que nos trouxe as situações mais complexas. Houve 

mudanças significativas em seu corpo docente e diretivo; 

uma das saídas foi a da responsável pelo Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) e, por razões burocrá-

ticas, o ano letivo iniciou sem um profissional para esse 

serviço. Além disso, em comparação com outras escolas 

municipais, a Pitangueiras estava recebendo um número 

bem maior de matrículas de alunos com deficiência, em 

parte, segundo seus gestores, por ser totalmente plana e 

de acessos simples. Segundo os professores, o número 

elevado de alunos em processo de inclusão tem trazido 

desafios enormes para a toda a equipe. 

Logo ao chegar, sentimos os professores resistentes 

às discussões do início do curso, principalmente quando 

defendemos nossa posição diante da reparação histórica 

que ocorre nessa área, em consequência do desenvolvi-

mento científico, dos movimentos sociais e do aparato polí-

tico-legal. Um marco dessa reparação foi o fato de o Brasil 

ter se tornado signatário da Declaração de Salamanca em 

1994 e, consequentemente, assumido o compromisso de 

adequar o sistema de ensino a uma perspectiva inclusiva 

de educação, de modo que nenhum educando ficasse às 

margens dos processos de ensino e de aprendizagem. 

Do ponto de vista legal, ainda que a Portaria no 86, de 

17 de junho de 1971, do Ministério da Educação e Cultura 

tenha instituído um grupo tarefa para estudar a condição 

de pessoas com deficiência e superdotação, e o Decreto 

no 72.425, de 3 de julho de 1973, tenha criado o Centro 

Nacional de Educação Especial (Cenesp) e ensaiado legis-

lar sobre a educação de alunos com necessidades adap-

tativas, foi somente em 2015 que passou a vigorar a Lei 

Brasileira de Inclusão (LBI) (BUENO, 2011).

A despeito do amparo legal, ainda estamos na fase de 

superar o paradigma de integração, comumente confun-

dido com o de inclusão. No primeiro modelo, a criança 

com deficiência é integrada a um espaço pensado exclu-

sivamente para estudantes sem deficiência, acolhendo, 

por exemplo, uma criança com cadeira de rodas em uma 

escola que não dispõe de banheiro acessível ou rampas 

de acesso ou com síndrome de Down sem material didá-

tico adaptado. 

Bueno (1999, p. 8), ao diferenciar integração de inclu-

são, destaca que a primeira abordagem assumia que o pro-

blema residia nas características das crianças, enquanto 

a segunda voltava-se para a incorporação delas na escola 

regular, que deve considerar que existem diferenças pes-

soais, culturais, sociais e políticas que exigem modifica-

ções estruturais até que a aprendizagem seja adequada 

às necessidades dos alunos, e não o contrário. Esse autor 

levanta uma questão fundamental: “Que ações precisam 

ser efetivadas para que se garanta a inclusão de quali-

dade”? Ele afirma que a simples inserção de alunos com 

deficiência ou com necessidades educativas especiais, 

sem nenhum apoio ou assistência, pode redundar em 

fracasso, expresso pelas altas taxas de repetência, eva-

são e baixos níveis de aprendizagem (BUENO, 1999, p. 13).

Na prática, por diferentes razões, estamos longe de 

nosso ideal de educação. Logo nos primeiros dias na Escola 

das Pitangueiras, identificamos sérios problemas de estru-

tura física, como salas de aula com espaço limitado para a 

circulação de cadeiras de rodas ou com um número ele-

vado de alunos, buracos no pátio da escola, ralos abertos, 

degraus e rachaduras no chão, dificultando a mobilidade 

de alunos cadeirantes ou com mobilidade reduzida, além 

de material pedagógico limitado. A falta do profissional de 

AEE foi uma queixa recorrente dos professores, sempre 
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lembrada quando examinávamos as barreiras de estru-

turas e serviços aos alunos com deficiência. 

Após algumas rodas de conversa, respeitando o obje-

tivo geral do curso de favorecer um ambiente de escuta 

e de troca de experiências com o grupo, começou nossa 

intervenção, que consistiu basicamente em oferecer conhe-

cimento teórico sobre Educação Especial, apresentar fer-

ramentas e métodos para aprimorar a prática pedagógica 

e propor dinâmicas de sensibilização. As dinâmicas pro-

curam despertar empatia, gerar debates, expor angústias 

e aumentar a autoeficácia docente; o conceito de autoe-

ficácia docente foi proposto pelo psicólogo canadense e 

professor da Universidade Stanford, Albert Bandura, e se 

refere à capacidade humana de fazer um autojulgamento 

do desempenho funcional.

Essa abordagem permite um contato direto com as 

situações cotidianas e as demandas dos professores e 

gestores. Também favorece o aprendizado mútuo entre 

a equipe pedagógica da Turma do Jiló, com uma educa-

dora especial, pedagogas e psicólogas, e os professores 

da rede pública de ensino, aos quais declaramos nossa 

admiração e respeito por estarem na linha de frente, trans-

formarem políticas inclusivas em ação e frequentemente 

serem a única oportunidade de desenvolvimento e eman-

cipação dos estudantes, em especial os com deficiências.

Uma professora de Educação Física, que chamaremos 

de A, mostrou-se bastante participativa e fez um depoi-

mento contundente logo no início do curso:

Nas minhas aulas, que precisam de movimento 
do corpo e entendimento mínimo sobre as regras 
dos jogos, não faço ideia do que fazer com o aluno 
Y, que é autista e tem deficiência física. Ele grita 
todo o tempo e parece incomodado por estar 
preso à cadeira. Chora e se debate. Quando vejo 
que ele está na aula, fico tensa, meu coração dis-
para, chego a suar. Não me vejo em condições 
de trabalhar com ele, me sinto uma fraude. Sei 
que ele está completamente abandonado nas 
minhas aulas. 

Os comentários expressaram suas inquietações e mobi-

lizaram os outros professores, até então pouco participati-

vos. Em outro momento, A relatou que preferiu deixar de 

lado o conteúdo previsto em uma aula para falar sobre 

depressão, exposição nas redes sociais e educação sexual, 

tema latente entre vítimas de bullying na escola, princi-

palmente as meninas. As falas de A revelam uma profes-

sora engajada no trabalho de educar para a vida e uma 

profissional que, independentemente das limitações, age 

de forma reflexiva, por isso a humildade em se sentir uma 

fraude. As palavras fraude e abandono expressavam sua 

angústia com Y e suas dúvidas sobre como deveria agir. 

Esperávamos que as respostas viessem ao longo do ano 

como resultado do aprofundamento do conhecimento e 

das práticas da Educação Especial. 

A Teoria Social Cognitiva (TSC), formulada por Bandura, 

por se fundamentar na perspectiva de que o ser humano 

age com intencionalidade e, portanto, exerce certo con-

trole sobre seu destino, pode ajudar a entender a necessi-

dade de despertar empatia e de fortalecer a autoeficácia 

docente. Segundo essa abordagem, as pessoas não ape-

nas reagem ao ambiente externo, mas refletem sobre ele 

e pensam em estratégias que julgam mais apropriadas, 

por meio de cognições pessoais, entre elas a motivação e 

a aprendizagem por modelagem. 

A autoeficácia, um dos conceitos centrais da TSC, 

pode ajudar a entender o sentimento de alta ou baixa 

capacidade de um professor para, por exemplo, adequar 

currículos e materiais para atender também alunos com 

deficiência ou para adotar ações preventivas ao bullying 

(BANDURA, 1997; AZZI; POLYDORO, 2010). Com um papel 

central na regulação cognitiva da motivação, a autoeficá-

cia expressa a capacidade humana de julgar o próprio 

desempenho ao executar atividades específicas e oferece 

as bases para a motivação humana, o bem-estar e as rea-

lizações pessoais; desse modo, liga-se aos processos cog-

nitivos, motivacionais, afetivos e seletivos responsáveis 

por pensamentos antecipatórios, seleção dos cursos de 

ação, ativação do organismo e estados emocionais fun-

damentais da atividade docente. Quanto mais forte for a 

autoeficácia percebida, mais altos serão os desafios que 

as pessoas se colocam e mais firme será seu compromisso 

com eles (GUERREIRO-CASANOVA, 2007). Na discussão 

sobre crença, Bandura jamais desconsidera a necessidade 

de se associar a habilidade para a realização das ações 

a resultados positivos, assim como não desconsidera a 

influência do meio sobre os resultados.
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A autoeficácia pode ser construída a partir de quatro 

fontes. A primeira, denominada Experiências Diretas, pres-

supõe que as experiências anteriores servirão de parâ-

metro para o autojulgamento de capacidade em relação a 

alguma atividade. Servirão de parâmetro também para a 

segunda fonte, Experiências Vicárias, que consiste no que 

se observa e aprende por meio da troca de experiências 

com outras pessoas. A terceira fonte, Persuasão Social, 

fortalece ou enfraquece o sentimento de autoeficácia por 

meio da influência verbal de terceiros. A quarta, Estados 

Fisiológicos e Afetivos, refere-se ao estresse, à ansiedade 

ou ao medo que resulta tanto de características psicológi-

cas pessoais, como timidez ou fobias, quanto de situações 

externas que influenciam o autojulgamento sobre a capa-

cidade de realizar alguma atividade (MARTINS, 2012).

A experiência pessoal e a avaliação ou influência dos 

colegas, portanto, serão determinantes para atingir os obje-

tivos desejados. Quando A sente o coração disparar ao ver 

Y, os estados afetivos — a quarta fonte da autoeficácia — 

comprometem a crença sobre sua capacidade de traba-

lhar com um aluno diferente dos outros. Os depoimentos 

dos colegas de A expressam a diferença na autopercepção 

diante de demandas funcionais: “Não tenho estrutura para 

pegar os problemas dessas crianças para mim”, comentou 

a professora V; “Não recebi formação para isso”, desabafou 

o professor D; “Eles são como plantas, não aprendem, estão 

lá de enfeite na sala de aula”, comparou a professora L.

Com base no conceito de professor inclusivo — profis-

sional com conhecimento técnico-pedagógico adequado 

para lidar com necessidades educacionais variadas, sem 

se deter, a priori, por crenças sobre as limitações de seus 

alunos —, a equipe pedagógica da Turma do Jiló desen-

volve e aplica diferentes estratégias de mobilização, des-

construção de preconceitos e encorajamento dos profes-

sores que queiram atingir a autoeficácia para trabalhar 

de forma inclusiva. Em uma das atividades práticas dos 

cursos, os professores experienciam ter cada uma das 

deficiências físicas ou intelectuais.

Enguita (1989), preocupado com as relações sociais da 

educação, com a domesticação do trabalho e com a atomiza-

ção do corpo social, critica o modelo atual de escola, a super-

valorização do cumprimento de regras e a desvalorização 

da subjetividade humana. Esse autor defende a ideia de que 

a escola prepara as pessoas, acima de tudo, para serem tra-

balhadores civilizados, que aceitem ordens pacificamente 

e apenas desempenhem a função que lhes couber no mer-

cado de trabalho. Segundo ele, a escola também serve para 

domesticar quem passa por ela ao consumo desenfreado, 

sustentando, assim, a lógica do capital. Ele trata de situações 

de violência simbólica em geral não percebidas e compara 

a escola com a linha de montagem fabril, que transforma 

uma peça original em algo muito diferente, de modo que 

sua essência não pode mais ser vista. Com essa analogia, 

Enguita ajuda a pensar por que pode ser tão difícil abarcar 

a diversidade em um sistema educacional excludente, já que 

seu objetivo é impor a todos os mesmos conteúdos, a mesma 

linha cronológica de aprendizado e a disposição para cum-

prir as mesmas regras, ordens e rotinas. 

No final de um dos cursos, A chegou sorrindo, pediu 

para todos verem no celular uma de suas aulas e comentou: 

Hoje eu não senti meu coração acelerar quando 
soube que o aluno Y viria para a quadra para 
a aula de Educação Física. Depois de obser-
var muito esse aluno e de pensar nos recursos 
materiais que tenho, planejei uma aula de que 
ele pôde participar. Como é nos membros supe-
riores que ele tem mais mobilidade, preparei 
um circuito com cones deitados e instruções 
simples e objetivas. Expliquei que ele deveria 
mirar a bola no buraco dos cones e fazer o cir-
cuito com sua cadeira. Os demais alunos, curio-
sos com a montagem da atividade, se aproxi-
maram. Pensei: “Aprendi no curso da Turma do 
Jiló que atividade diferenciada não é como uma 
atividade adaptada”. Foi quando tive a ideia de 
trazer a turma toda para fazer o circuito. Logo 
os alunos puderam ver como era difícil fazer a 
cesta e que Y estava se saindo muito bem, man-
tendo-se concentrado e respeitando as regras 
do jogo. Foi a primeira vez que ele pôde intera-
gir com os colegas. Consegui deixar o medo de 
lado e falar de forma mais natural sobre a con-
dição de Y. Nessa semana, não por acaso, notei 
os colegas muito mais solícitos com ele e soube 
pela professora regente que ele focou melhor 
nas atividades em sala de aula. Sinto que tive 
participação nisso. 
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A professora coordenadora teve a ideia de que todos 

os professores deveriam compartilhar as atividades e 

avaliações que haviam feito ao longo do ano com os alu-

nos em processo de inclusão. O resultado foi riquíssimo. 

Mesmo os que pareciam mais resistentes e pouco falavam 

sobre suas práticas fizeram atividades inclusivas, como a 

elaboração de boards de tecnologias assistivas, reativação 

do grêmio estudantil para discutir temas como o bullying 

com os alunos e atribuição de funções para os alunos em 

processo de inclusão em um festival cultural da escola.

As transformações sempre aparecem no fim do pro-

grama de educação inclusiva. Os professores ampliam 

seus conhecimentos e passam a atuar de maneira mais 

flexível, tanto em termos de postura quanto do currículo 

pedagógico. Eles assumem com mais confiança seus luga-

res de mediadores, tiram o foco de atenção na deficiên-

cia e ampliam as habilidades dos alunos. Um ambiente 

inclusivo faz todos os alunos, com ou sem deficiência, se 

sentirem pertencentes ao ambiente escolar, vistos e aco-

lhidos, sem julgamentos ou assistencialismo, o que os faz 

progredir de acordo com suas condições, revendo padrões 

de comportamento fechados e impositivos.

Em um mundo com aproximadamente 7 bilhões de 

habitantes únicos e singulares, deveria parecer estra-

nho a humanidade ainda estar aprendendo a convi-

ver e, principalmente, a pensar em alinhar equidade 

com diversidade. Quem convive com pessoas com defi-

ciência sabe o quanto elas podem ensinar, o quanto é 

importante esse convívio para o desenvolvimento de 

pessoas empáticas e o quanto as pessoas com defi-

ciência precisam de igualdade de oportunidades, em 

todos os âmbitos, para que, dentro de suas condições, 

se desenvolvam ao máximo. 

Caminhamos bastante, já que em um passado não tão 

remoto as pessoas com deficiência eram banidas do con-

vívio social, mas, para avançar, precisamos entender os 

fatores que causam a marginalização de segmentos da 

população. Em uma pesquisa sobre o preconceito e a dis-

criminação no ambiente escolar com 18,5 mil entrevista-

dos (alunos, pais e mães, diretores, professores e funcio-

nários) em 501 escolas de todo o país, a discriminação em 

relação à deficiência foi a terceira maior (32,4%), após a 

discriminação de gênero (38,2%) e a discriminação gera-

cional (37,9%) (MAZZON, 2009).
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Deficiência de AADC* 
Conhecer e suspeitar
para diagnosticar

Trata-se de um distúrbio hereditário raro na síntese de neurotransmissores¹.

Ocorre por um erro inato da biossíntese de neurotransmissores, com herança 
autossômica recessiva, resultante de variantes patogênicas no gene da dopa descar-
boxilase (DDC) que codifica a enzima AADC¹.

A falta da enzima AADC leva a uma deficiência grave combinada de dopamina, seroton-
ina e outras catecolaminas (noradrenalina e adrenalina)¹.

O que é Deficiência de AADC?

Principais sintomas clínicos¹. 

Hipotonia;

Distúrbios do movimento,
incluindo crises oculógiras;

Atraso de desenvolvimento;

Deficit pôndero-estrutural;

Sintomas disautonômicos.

Caso seu paciente apresente atraso de desenvolvimento, hipotonia, crises oculógiras e/ou sintomas disautonômicos. 

CONSIDERE A DEFICIÊNCIA DE AADC E UTILIZE O PROGRAMA MOVIMENTE!

*L-Aminoácido aromático descarboxilase

A Deficiência de AADC pode ser confundida com outras
condições mais prevalentes1-6. 

SINAIS

Crises oculógiras

Distonia – Rigidez – Atraso motor

Hipotonia – Hipocinesia – Ptose palpebral

FREQUENTEMENTE CONFUNDIDO COM:

Epilepsia

Paralisia cerebral

Fraqueza neuromuscular 
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Acid Decarboxylase Deficiency. Athens: Elsevier Ltd,64-68 7. Frankenburg WK, Dodds J, Archer P, Shapiro H, Bresnick B. The Denver II: a major revision and restandardization of the Denver Developmental Screening Test. Pediatrics. 1992;89(1):91-97

BR-AADC-0231 – Novembro 2020 - Material destinado a profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos.

Na forma clássica da doença, pacientes não adquirem linguagem e função motora
ao longo da vida².

Na maior parte dos casos, exames de imagem cerebral, como ressonância nuclear 
magnética e tomografia computadorizada, são normais ou apresentam achados 
inespecíficos¹.

**Baseado na escala Denver II

* *

* *Andar de maneira
independente**
11 -  13.5 meses

Ficar
em pé**
10 -  12 meses

Sentar-se
sem apoio**
5,5 -  6,5 meses

Levantar a
cabeça a 90o**

1,5 - 3 meses

Desenvolvimento 
esperado

Com deficiência 
de AADC

Os sinais e sintomas da Deficiência de AADC geralmente se manifestam nos
primeiros meses de vida e os pacientes possuem prognóstico reservado.
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Perguntas enviadas por meio das redes sociais: facebook.com/institutojoclemente | twitter.com/instjoclemente

DI RESPONDE?

O QUE É ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO?
O atendimento psicopedagógico estuda o processo de aprendizagem e suas dificuldades, principalmente as relaciona-
das à prática pedagógica, e lida com a aprendizagem humana e a construção do conhecimento. É uma das atividades 
da Psicopedagogia, área que atua na saúde e na educação de modo preventivo ou terapêutico. A Psicopedagogia con-
centra-se no ensino e na aprendizagem, considerando-se suas dimensões sociais, afetivas e cognitivas.

QUAIS SÃO OS OBJETIVOS DO ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO?
Os principais objetivos do atendimento psicopedagógico consistem em prevenir, diagnosticar e ajudar a resolver dificul-
dades escolares, por meio de estratégias de intervenção e de busca por significados no aprendizado. 

QUAIS SÃO A FORMAÇÃO E A MODALIDADE DE ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE FAZEM 
ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO?
O profissional dessa área pode ser pedagogo ou psicólogo com especialização em Psicopedagogia. O atendimento deve 
contemplar a interlocução com as escolas e a produção periódica de relatórios sobre o desenvolvimento do estudante. 

O ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO SE DESTINA A QUE PÚBLICO?  
O público atendido é composto por alunos com idade entre 4 e 17 anos e suspeita ou diagnóstico de Deficiência Intelectual, 
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e outras dificuldades de aprendizagem, como dislexia, discalculia, disgrafia e 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

COMO O ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO PODE SER ORGANIZADO?
Por exemplo, o atendimento psicopedagógico no Instituto Jô Clemente (IJC) é realizado individualmente ou em dupla de 
crianças e adolescentes, uma vez por semana, em sessões de 50 minutos. Relatórios evolutivos são elaborados semes-
tralmente e quando necessário há encaminhamentos a outros profissionais para esclarecer o diagnóstico e contribuir 
para a intervenção terapêutica. O atendimento pode ser feito por meio de operadoras de saúde ou de forma particular.

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


Acompanhe as novidades 
do Centro de Ensino, 
Pesquisa e Inovação do 
Instituto Jô Clemente

Quer saber como promovemos a qualidade de vida 
das pessoas com deficiência intelectual?

Acompanhe as redes sociais do Instituto Jô Clemente! 
Em breve, o Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação vai lançar 4 aplicativos 
para auxiliar no desenvolvimento, autonomia e independência de pessoas 
com deficiência intelectual!

@institutojoclemente

@instjoclemente

www.ijc.org.br

Você sabia que o 
Instituto Jô Clemente 

tem um Centro de 
Ensino, Pesquisa e 

Inovação (CEPI)? 
Com o objetivo de gerar e disseminar conhecimento sobre a deficiência 
intelectual, o CEPI atua há 35 anos em caráter científico e educacional, 
reúne programas e projetos nas áreas de formação e capacitação profissional.
Também é responsável pelo fomento e desenvolvimento de pesquisas 
científicas, auxiliando no processo de inclusão, prevenção e na promoção 
da qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual, por meio de 
discussões sobre o tema.

Nosso compromisso se mantém alicerçado pela oferta contínua de:
• Campos de estágios (obrigatórios) para os cursos de graduação em 
fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional;
• Estágio para programas de residência médica em genética e também em 
pediatria;
• Cursos de curta duração (livres) para o desenvolvimento de competências 
técnicas;
• Assessoria para transferência de tecnologia social;
• Realização de pesquisas científicas em triagem neonatal, biologia molecular 
e genética, alimentação especial, cognição e ciências comportamentais, e 
defesa e garantia de direitos;
• Desenvolvimento de pesquisa e inovação em tecnologia assistiva e 
metodologias diversas;
• Realização de projetos sob demanda;
• Realização de Eventos Científicos.

Para participar de nossas iniciativas, mande suas sugestões para cepi@ijc.org.br

Venha nos conhecer e inscreva-se nos nossos cursos. Acesse nosso site 
www.ijc.org.br e clique na aba “Ensino, Pesquisa e Inovação”.
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UMA PROPOSTA DE AÇÃO PARA 
PREVENIR A VIOLÊNCIA CONTRA 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Massagem 
terapêutica para 
constipação em 
crianças com 
Síndrome de 
Down

OPINIÃO
Educação 
Inclusiva, 

oportunidades
para todos

DI Responde

A criança e o 
adolescente 
com síndrome 
de Down 
e o novo 
coronavírus

É responsabilidade de todos 
zelar pelo bem-estar das 
crianças e adolescentes com 
deficiência intelectual.

Fique atento e se necessário 
denuncie situações
de violência!

Disque 100 ou procure o 
Conselho Tutelar mais próximo.
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