ISSN 2238-4618

Revista DI

Conheça o portal de
cursos do Instituto
Jô Clemente!

Atualize seu currículo com proﬁssionais renomados!

Com nossos cursos, você terá
acesso a metodologias e
tecnologias aplicadas pelo IJC
e seus parceiros, com valores
acessíveis, aprendizado
rápido e contínuo.
Você irá desenvolver
competências e habilidades
profissionais imprescindíveis
para a sua atuação na
prática dentro do segmento
da inclusão escolar,
intervenções terapêuticas
e psicopedagógicas voltadas
às pessoas com deficiência
intelectual e transtornos de
crianças, jovens, adultos e idosos.

DI_n18_capa_impressa.indd 1

Acesse nosso
portal:
cursos.ijc.org.br
Informações:
(11) 5080-7007 e
cepi@ijc.org.br

Inscreva-se nos nossos
cursos on-line!

REVISTA DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL • ANO 10 • NÚMERO 18 • JULHO/DEZEMBRO 2020

Aprimore seus conhecimentos para a
prática profissional!

ANO 10, NÚMERO 18

Funcionalidade
e incapacidade
em crianças e
adolescentes com
epilepsia
Jogos virtuais para
adolescentes com
síndrome de Down
Indicadores
cognitivos
específicos
de DI leve
Aplicativo para
pessoas com
deficiência e
suas famílias
Qualidade de vida
da pessoa com DI

PERSPECTIVAS DO
DIAGNÓSTICO MOLECULAR DA
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
04/02/2021 16:03:28

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!

Invista na sua carreira.
Inscreva-se nos cursos
on-line de atualização do
Instituto Jô Clemente:
Aspectos clínicos
Aspectos
clínicos
da pessoa adulta e
da pessoa adulta e
idosa com
idosa com
deficiência
deficiência
intelectual
intelectual

Capacidade
Capacidade
Funcional de
Funcional de
pessoas adultas
pessoas adultas
e idosas com
e idosas com
deficiência
deficiência
intelectual
intelectual

Relações familiares
Relações
familiares
no contexto
no contexto
da pessoa que
da pessoa
que
envelhece
envelhece
com deficiência
comintelectual
deficiência
intelectual

Equipe
Equipe
multidisciplinar
multidisciplinar
e a sua prática na
e aatenção
sua prática
na
a pessoa
atenção
adulta ae pessoa
idosa
adulta
e
idosa
com deficiência
com
deficiência
intelectual
intelectual

Destaques e
Destaques
avançosena
avanços
na para
legislação
legislação
pessoaspara
adultas e
pessoas
idosasadultas
com e
deficiência
idosas
com
defiintelectual
ciência
intelectual

Cursos individuais
R$ 49,90 cada
Pacote com 5 cursos
com 20% de desconto
Pacote Premium para
organizações com CNPJ
+ 1 hora de assessoria
com especialista em
envelhecimento!

www.ijc.org.br
@instjoclemente

Acesse nosso portal e faça sua inscrição: cursos.ijc.org.br

@institutojoclemente
DI_n18_capa_impressa.indd 2

21/01/2021 17:57:19

Conteúdo

• Revista DI • Ano 10, Número 18
• Julho/Dezembro 2020

ARTIGOS

Perspectivas do diagnóstico molecular da deficiência
intelectual�����������������������������������������������������������������������������������������������������������3
Anne Caroline Barbosa Teixeira, Talita Ferreira Marques Aguiar

Indicadores cognitivos específicos de Deficiência
Intelectual leve�������������������������������������������������������������������������������������������������9
Regina Luisa de Freitas Marino, Amanda de Oliveira Souza,
Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira, Alessandra Gotuzo Seabra,
Luiz Renato Rodrigues Carreiro

Jogos virtuais para adolescentes com síndrome de Down����� 17
Carolina Nunziata Ataíde, Ana Rita Avelino Amorim,
Ana Grasiele Dionísio Correa, Raquel Cymrot, Silvana Maria Blascovi-Assis

Qualidade de vida da pessoa com Deficiência Intelectual����� 25
Fernanda Parsequian Cartolano, Daniela Regina Molini-Avejonas

Funcionalidade e incapacidade em crianças e
adolescentes com epilepsia������������������������������������������������������������������� 33
Marília Frota Pinho, Laura Guilhoto

RELATOS DE EXPERIÊNCIA

Informações e serviços na palma da mão���������������������������������������41
Cassio Roberto Urbani Ribas

DI RESPONDE����������������������������������������������������������������������������������46

REVISTA DI • NO 15 • 2019

1

EDITORIAL

EVOLUÇÃO IJC

Narrativa da
Evolução IJC

COMO PRATICAR

NOSSA LINGUAGEM

Estratégia
da Marca

Conceito Geral
de Criação

Diretrizes de Conteúdo
e Comportamento

Premissas

Ferramentas

Orientações
de Execução

ANEXOS
Normatização

Elementos

Desafios do diagnóstico molecular
da deficiência intelectual

Grid
Cor
Principal

ZEPPELINI

Variações
Cromáticas
Alinhamentos

P U B L I S H E R S

Horizontalização

Cerca de 200 milhões de pessoas (até 3% da população mundial) apresentam deficiência intelectual (DI) no mundo; é uma subestimativa, porque as formas
leves são pouco diagnosticadas. Portanto, a DI não é uma condição rara e causa
espanto que indivíduos que a apresentem sejam considerados exceção.
Nesse contexto, a genética, que explora as origens da diversidade biológica
dos seres humanos, se sobressai. A análise de milhares de genomas humanos no
século 21 mostrou que as semelhanças genéticas entre os indivíduos suplantam
suas diferenças e que todos carregamos falhas ou imperfeições genéticas, que
se manifestam ao nascimento e durante infância, ou então em condições clínicas
associadas ao envelhecimento, ou em nossos descendentes.
Estudando as variantes genéticas que tornam único cada indivíduo com DI, a
genética proporciona o entendimento de processos subjacentes ao neurodesenvolvimento humano. A compreensão dos mecanismos moduladores de habilidades cognitivas é a pedra angular para desenvolver estratégias de intervenção
terapêutica visando à melhoria de sintomas que podem dificultar a vida e a independência dos indivíduos com DI. Entrelaçado a essa ciência básica e derivado
dela está o diagnóstico molecular da DI, crucial para o manejo clínico adequado
e também base para aconselhamento genético e reprodutivo dessas famílias.
O diagnóstico molecular da DI enfrenta numerosos desafios, associados, em
especial, à sua heterogeneidade genética. O termo DI é um guarda-chuva que
abriga diferentes condições, causadas por alterações em mais de 1.500 genes já
reconhecidos. Em decorrência da heterogeneidade genética e da sobreposição
de sinais clínicos entre diferentes condições, a DI demanda estratégias abrangentes de diagnóstico, que avaliem todo o genoma em um único exame, como
o cariótipo e os microarranjos genômicos, em diferentes níveis de detalhamento.
Porém, mesmo com o sequenciamento de genoma completo, a estratégia com
potencial para identificar todas as possíveis causas genéticas de DI, permanecem
limitações significativas no diagnóstico molecular, uma vez que nem todas as causas foram identificadas e pouco sabemos ainda sobre o efeito de variantes genéticas localizadas em regiões intergênicas, que perfazem a maioria de nosso genoma.
As complicações inerentes a essa condição clínica ocorrem em conjunto
com o alto custo para execução, interpretação e comunicação de resultados dos
testes genéticos, realizadas por equipes multiprofissionais. Em contexto de limitação de verbas, pervasivo na saúde pública de países como o Brasil, ocorrem
a priorização e o escalonamento na realização de testes genéticos, do mais simples e menos oneroso para o mais complexo e caro, visando à redução de custos.
Dessa forma, indivíduos com DI enfrentam uma odisseia de exames genéticos
de complexidade crescente, na busca pelo diagnóstico molecular. Todavia, essa
estratégia nem sempre é efetiva, uma vez que nenhum dos testes genéticos
proporciona em DI taxa de diagnóstico superior a 50% e a indicação do teste
adequado é tão importante quanto sua interpretação. A realização de exames
mais complexos como primeira linha de investigação (como o sequenciamento
de genoma completo) é mais adequada e tem melhor custo-benefício, porque
permite, com um único teste, o diagnóstico do maior número possível de casos.
Neste número da Revista DI, explore aspectos relevantes do diagnóstico molecular da DI em um artigo que apresenta um panorama da etiologia dessa condição
e descreve os testes genéticos a ela direcionados.
A boa ciência carrega o potencial de, em algum momento, beneficiar a
humanidade em toda a sua diversidade. No entanto, nem a ciência, tampouco a
legislação, pode proporcionar todas as respostas para a resolução do problema
da inserção social das pessoas com DI e para a plena realização de seus direitos. Aproximar-se de uma solução efetiva passa pelos intrincados caminhos de
mudanças culturais globais, ressignificando de uma perspectiva ética o que significa ser humano.
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ARTIGO

Perspectivas do diagnóstico
molecular da deficiência intelectual
Quase 1.500 genes já identificados podem ser usados para diferenciar
distúrbios isolados e associados à deficiência intelectual
Anne Caroline Barbosa Teixeira1,2, Talita Ferreira Marques Aguiar1,2
Pesquisadora pós-doutoranda no Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo.
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Resumo
Estima-se que de 1 a 3% da população geral tenha deficiência intelectual (DI) em diferentes níveis de gravidade. Fatores
genéticos desempenham um papel importante na DI, mas, mesmo com a evolução da genômica e dos testes de biologia
molecular, nem sempre é possível responder a todas as perguntas devido à heterogeneidade clínica e genética de alguns
pacientes. Recentemente, houve progresso usando diferentes abordagens de sequenciamento de última geração em
combinação com novos sistemas de estudos de associação. Essa abordagem forneceu novos insights sobre as vias biológicas
envolvidas na DI, melhorou o processo de diagnóstico e ofereceu novos alvos para a terapia. Este artigo de revisão explora
os principais aspectos genéticos da DI e examina os testes moleculares usados para identificá-la.

Palavras-chave Deficiência intelectual; Genética; Diagnóstico; Testes moleculares.

A

deficiência intelectual (DI) pode

possivelmente por causa de doenças genéticas ligadas ao

ser encontrada em todas as

cromossomo X, entre as quais a síndrome do X-frágil é a

classes sociais, embora exista

mais comum (STEVENSON; SCHWARTZ, 2009).

maior incidência em regiões

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, do Instituto

de menor nível socioeconô-

Brasileiro de Geografia e Estatística, 6,2% da população

mico (PARSAMANESH; MIRI-

brasileira tem algum tipo de deficiência, incluindo deficiên-

MOGHADDAM, 2018). É difícil calcular com precisão a

cias auditivas, visuais, físicas e/ou intelectuais. Em torno de

incidência de DI, pois suas formas leves podem ser sub-re-

0,8% da população tem sinais fenotípicos de DI, sendo 0,7%

conhecidas até mais tarde na infância. Estima-se que de 1

no sexo feminino e 0,9% no sexo masculino, não havendo

a 3% da população geral tenha DI (LEONARD; WEN, 2002),

diferença significativa entre as regiões do país. A DI con-

sendo que 75–90% dos casos são classificados como leve

gênita corresponde a 0,5% da população, enquanto outros

(MILANI et al., 2015). A prevalência de DI em países em des-

0,3% decorre de doença ou acidente (IBGE, 2015). Entre

envolvimento é de 10 a 15 casos para cada 100 crianças, dos

pacientes acompanhados prospectivamente desde o nas-

quais cerca de 85% são a forma leve (MAULIK et al., 2011).

cimento, em torno de 20% dos casos de DI resultaram de

Foi postulado que essa discrepância é provavelmente cau-

alterações genéticas, sendo a síndrome de Down a mais

sada por fatores ambientais, em particular complicações

frequente das desordens cromossômicas que apresen-

perinatais, infecções neonatais, infecções cerebrais pós-na-

tam DI entre seus sinais clínicos. As anormalidades cro-

tais e desnutrição infantil (EMERSON; PARISH, 2010). Além

mossômicas foram responsáveis por aproximadamente

disso, a DI é 1,5 vez mais prevalente no sexo masculino,

40% dos casos severos de DI e 10% dos casos leves de DI.
REVISTA DI • NO 18 • 2020
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ETIOLOGIA
O estudo da etiologia da DI ainda é um desafio devido
à sua elevada heterogeneidade clínica. A DI pode ocorrer
isoladamente ou em combinação com malformações congênitas ou outras características neurológicas ou metabólicas, como epilepsia, Transtorno do Espectro do Autismo
(TEA) e erros inatos do metabolismo, e sua gravidade
(leve, moderada, grave e profunda) é altamente variável.
Ao exame físico, a DI pode clinicamente ser agrupada em
sindrômica, quando o paciente apresenta características
dismórficas, defeitos metabólicos ou comorbidades, ou não
sindrômica, sem anormalidades neurológicas, físicas e/ou
metabólicas (TAN et al., 2016).
As causas já conhecidas de DI são divididas em fatores ambientais e causas genéticas. Os fatores ambientais

Fonte: adaptado de Vissers et al. (2016).

podem estar relacionados a exposições a toxinas e agentes

Figura 1. Principais causas associadas à deficiência intelectual.

infecciosos nos períodos pré, peri ou pós-natais, além de
complicações no parto, traumas e desnutrição extrema. O

Uma das razões dessa variabilidade pode ser atribuída

principal fator ambiental da DI é a síndrome alcoólica fetal,

à heterogeneidade do locus e à heterogeneidade alélica,

causada pelo abuso materno de álcool durante a gravidez. As

que pode ser extrema devido ao alto número de tipos de

anomalias genéticas conhecidas, responsáveis por até 40%

herança e genes associados à DI (QUINTELA et al., 2017).

das causas de DI (CHELLY et al., 2006), incluem condições

A DI severa geralmente é esporádica, enquanto formas

monogênicas, variações de número de cópias e anomalias

mais brandas podem ser familiais e segregar na popu-

cromossômicas. As causas genéticas mais comuns de DI

lação. Nos distúrbios graves, a aptidão reprodutiva será

são a síndrome de Down e a síndrome do X-frágil (Figura 1).

muito baixa e as variantes causativas não serão mantidas

As condições genéticas podem representar até 40%

em uma população (HENN et al., 2015); portanto, a expec-

das causas conhecidas de DI, enquanto fatores ambien-

tativa é que essas variantes sejam ultrarraras e frequente-

tais representam 20% e o restante permanece com cau-

mente de novo (com um padrão de herança dominante)

sas desconhecidas.

ou enriquecidas em populações consanguíneas (com um
padrão de herança recessiva) (HU et al., 2019). Mutações

CAUSAS GENÉTICAS
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de novo em genes associados à DI ocorrem entre 13 e 35%

A heterogeneidade clínica da DI é refletida com extrema

dos casos de DI severa (VISSERS et al., 2016). Por outro

heterogeneidade genética. As variantes genéticas causati-

lado, formas mais comuns e complexas de herança são

vas da DI podem variar desde a substituição, exclusão ou

associadas a fenótipos mais brandos de DI, mas pouco se

duplicação de um único par de nucleotídeos até variantes

conhece sobre a genética das formas leves de DI.

estruturais e alteração de número de cópias de parte de um

As anomalias cromossômicas são reconhecidas como a

gene a um cromossomo inteiro (aneuploidia). Alterações

causa mais comum de DI; aproximadamente 15% dos casos

epigenéticas provenientes da disfunção de modificado-

de DI são atribuídos a anomalias citogeneticamente visí-

res de histonas ou remodeladores de cromatina e proteí-

veis, dos quais, pelo menos, dois terços são explicados por

nas de metilação do DNA contribuem para defeitos do

trissomia do cromossomo 21, causa da síndrome de Down

neurodesenvolvimento (IWASE et al., 2017). É observada

(ROSELLÓ et al., 2014). Também são frequentes as trisso-

grande variabilidade clínica na penetrância do distúr-

mias dos cromossomos 13 e 18 (MICLEA et al., 2015). Outras

bio e na expressividade de características individuais.

alterações microscopicamente visíveis incluem deleções,

REVISTA DI • NO 18 • 2020

duplicações, translocações e cromossomos marcadores

de Prader-Willi (deleção de origem paterna em 15q11.2), de

supranumerários. Os rearranjos cromossômicos críticos,

Angelman (deleção de origem materna em 15q11.2), de William-

particularmente rearranjos subteloméricos e intersticiais,

Beuren (deleção em 7q11.23), de Smith-Magenis (deleção em

como deleções e duplicações cromossômicas menores que

17p11.2), de Miller-Dieker (deleção em 17p13.3), de Deleção

5 Mb (Megabases nitrogenadas; 1 Mb=1.000.000 bases), têm

1p36 e de Sotos (deleção em 5q35) (VISSERS et al., 2016).

se mostrado como uma significante causa da DI, respon-

A prevalência de alterações nos cromossomos autossô-

dendo por mais de 30% dos casos (MICLEA et al., 2015).

micos em pacientes com DI varia de 16 a 55%. Mutações

Frequentemente, pacientes com alterações cromossômi-

raras de ação dominante são uma das principais causas

cas apresentam características clínicas adicionais ao sinal

de DI grave e distúrbios do desenvolvimento associados

fenotípico da DI, como anormalidades congênitas múltiplas,

(FITZGERALD et al., 2015). Mais de 300 genes foram identifi-

alterações dismórficas e atraso no crescimento (ROSELLÓ

cados para formas autossômicas recessivas de DI, na maioria

et al., 2014). As consequências clínicas dos rearranjos cro-

por mapeamento de homozigose usando polimorfismo de

mossômicos estão geralmente relacionadas com a locali-

Variante de Nucleotídeo Único (Single Nucleotide Variants

zação do rearranjo, a quantidade de genes envolvidos e

— SNV) (VISSERS et al., 2016), porém é uma forma menos

sua função (PRATTE-SANTOS et al., 2016).

prevalente e estima-se que a contribuição de mutações

Alterações no cromossomo X representam de 5 a 10%

recessivas para DI seja acima de 25%, principalmente em

dos casos de DI (MUTHUSAMY et al., 2017). Deficiência inte-

famílias consanguíneas (AGHA et al., 2014; TAN et al., 2016).

lectual ligada ao X é geneticamente heterogênea e fenotipi-

Estudos de microarranjos cromossômicos (chromoso-

camente variável, sendo as formas de DI ligadas ao X facil-

mal microarray — CMA) em pacientes com DI mostraram

mente identificadas pelo característico padrão de herança

que SNVs ocorrem de novo na linha germinativa de aproxi-

mendeliano (MOYSÉS-OLIVEIRA et al., 2015). Há mais de

madamente 10% dos pacientes e são as causas autossômi-

200 formas sindrômicas e não sindrômicas de DI ligada ao

cas dominantes (FITZGERALD et al., 2015). Esses achados

X. Mutações que causam formas monogênicas de DI ligada

resultaram na descrição de novas síndromes, forneceram

ao X já foram identificadas em mais de 100 genes. Nenhum

informações sobre a arquitetura genômica subjacente a

desses genes explica individualmente mais de 0,1% da DI, mas

esses distúrbios genômicos e revelaram genes sensíveis

coletivamente explicam até 10% da DI em homens (GIORGIO

à dosagem (KOOLEN et al., 2012). Há forte relação entre o

et al., 2017; MUTHUSAMY et al., 2017). A expansão trinucleo-

número de genes afetados por SNVs e a gravidade da DI.

tídica CGG, com mais de 200 repetições na região promotora

As tecnologias sequenciamento de DNA de nova geração

do gene FMR1, é capaz de alterar a expressão deste gene

(Next Generation Sequence — NGS) facilitaram a pesquisa

e causar a síndrome do X-Frágil, que apresenta a DI como

genética em DI nas últimas décadas. O sequenciamento

fenótipo, além de outras alterações. A síndrome do X-Frágil,

do exoma permitiu identificação de genes causadores

observada em 5% dos pacientes com DI, é o defeito mono-

de doenças para síndromes esporádicas autossômicas

gênico mais comum e é a segunda causa de DI e a primeira

dominantes associadas à DI, como síndromes de Schinzel-

da forma herdada da deficiência. É a causa de DI mais pre-

Giedion, de Kabuki e de Bohring-Opitz. Em torno de 1.416

valente em homens, considerada o primeiro tipo de DI que

genes foram identificados em estudos de DI autossômica

pode ser explicado por um defeito em um gene específico

dominante, autossômica recessiva e ligada ao X, que

(CIACCIO et al., 2017; MICLEA et al., 2015).


o diagnóstico molecular de dispodem ser usados para

Em torno de 50 a 60% das microdeleções e microdupli-

túrbios isolados e associados à DI (REUTER et al., 2017).

cações intersticiais são identificadas em pacientes com DI

Parece que a maioria dos genes de DI ligados ao X já foi

e anormalidades congênitas múltiplas. Metade dessas alte-

identificada, enquanto muitos (se não a maioria) dos genes

rações genômicas está localizada em regiões comuns de

de DI autossômicos ainda aguardam a descoberta (VISSERS

síndromes de microdeleção e microduplicação em autosso-

et al., 2016). Mais de 50% das proteínas relacionadas à DI

mos, como as síndromes de DiGeorge (deleção em 22q11),

que não são fatores de transcrição ou de remodelamento
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de cromatina estão claramente nos compartimentos pré

• Hibridação Genômica Comparativa por Microarranjo

ou pós-sinápticos e estão implicadas na função sináp-

(Array Comparative Genomic Hybridization — aCGH):

tica devido à regulação do rearranjo do citoesqueleto de

mede a quantidade de DNA genômico na amostra de

actina, à plasticidade sináptica ou à formação da sinapse.

um paciente e a compara com o DNA genômico em

E há outros genes que codificam proteínas que regulam

uma amostra de controle normal. Nessa técnica, enzi-

a integração do circuito neuronal e a correção da rede

mas fragmentam as amostras de DNA do paciente e

cerebral (VERPELLI et al., 2014).

do controle e as marcam com cores fluorescentes diferentes, em geral verde e vermelho. Os DNAs marcados

DIAGNÓSTICO MOLECULAR

são misturados em proporções iguais e colocados em

O diagnóstico molecular da DI iniciou-se com a identifi-

uma lâmina de vidro com sondas de sequências repre-

cação da trissomia do cromossomo 21 como causa da sín-

sentativas no genoma humano. Os DNAs do paciente

drome de Down (LEJEUNE et al., 1959) e do cromossomo X

e do controle se ligam competitivamente (hibridizam)

marcador para a síndrome do X-frágil (LUBS, 1969), ambas

com as sequências complementares localizadas no

por cariótipo de bandeamento GTG. O cariótipo por ban-

DNA da sonda na matriz. A intensidade do sinal de

deamento GTG é um teste padrão para a busca de desequi-

fluorescência de cada sonda é medida com um sof-

líbrios cromossômicos em pacientes com DI. É uma técnica

tware de imagem digital e, depois, normalizada para

simples e barata, com uma capacidade de evidenciar alte-

que as amostras de paciente e controle possam ser

rações cromossômicas em 3 a 5% dos pacientes com DI. O

comparadas diretamente (LEVY; BURNSIDE, 2019).

cariótipo é capaz de detectar alterações estruturais, como

• SNP-array (SNP quer dizer Single Nucleotide

deleções e duplicações com mais de 5 Mb, translocações,

Polymorphisms, ou seja, alteração em uma base do

inversões e aneuploidias. Contudo, um número relevante

DNA): utiliza sondas de DNA derivadas de regiões do

de afecções clínicas ocorre por rearranjos cromossômicos,

genoma que mostram diferenças entre indivíduos em

com ganhos e perdas genômicos menores que 5 Mb, não

locais com um único de par de bases. Em contraste com

detectados por essa metodologia (VISSERS et al., 2016).

o aCGH, o SNP-array mede as intensidades absolutas

Atualmente, o diagnóstico da síndrome do X-frágil é feito

das sondas de fluorescência da amostra do paciente

por meio da amplificação da região promotora do gene FMR1

em comparação com as intensidades de várias amos-

por reação de cadeia de polimerase (PCR) e, posteriormente,

tras normais de controle que foram executadas, norma-

da determinação da quantidade de repetições citosina-gua-

lizadas e combinadas individualmente para criar um

nina-guanina (CGG) por eletroforese capilar. A PCR é um

conjunto de referência (comparação in silico) (LEVY;

método eficaz e acessível e se tornou o padrão-ouro para o

BURNSIDE, 2019). Essa técnica detecta perdas e gan-

diagnóstico da síndrome do X-frágil (GIGONZAC et al., 2016).

hos no genoma com tamanhos a partir de 1kb (mil

Os microarranjos genômicos (chromosomal microarray

pares de bases). Os marcadores de SNP possibilitam a

— CMA) substituíram o cariótipo por bandeamento GTG

detecção de longos trechos contínuos em homozigose,

como o teste de primeira camada para a DI idiopática

que pode ser indicativo de homozigose ancestral ou

devido à sua resolução superior e ao seu maior rendi-

consanguinidade dos pais, se estiverem amplamente

mento diagnóstico. O rendimento adicional de diagnósti-

distribuídos por todo o genoma, ou ainda indicativo

cos providos pelas análises por CMA é estimado em 15 a

de dissomia uniparental (uniparental dissomy — UPD),

20%. Além disso, o CMA permite a determinação precisa

se estiverem presentes em um único cromossomo.

dos limites das regiões com perda ou ganho de material

6

genômico, o que é crucial para a correlação genótipo-fe-

O teste por CMA revolucionou o diagnóstico citoge-

nótipo, a qual depende do estabelecimento da extensão

nético e genômico, em razão da eficácia na identificação

das regiões gênicas e regulatórias envolvidas no rearranjo.

de alterações genômicas. Os custos para a realização

Duas técnicas principais são utilizadas nos testes de CMA:

dessa técnica ainda são muito elevados para países em

REVISTA DI • NO 18 • 2020

desenvolvimento como o Brasil, dificultando o uso como

de exoma completo se tornou uma excelente ferramenta de

exame de rotina, o que leva muitos pacientes a não terem

pesquisa e diagnóstico que equilibra custos com informações

a oportunidade de um diagnóstico adequado.

relacionadas a doenças. Nos últimos anos, o WES também

Com a NGS, a identificação de genes e mutações que cau-

se tornou a tecnologia padrão para identificar causas reces-

sam DI avançou muito (PARSAMANESH; MIRI-MOGHADDAM,

sivas de DI. Isso resultou na descrição de vários genes de DI

2018), aumentando rapidamente o rendimento diagnóstico

recessivos, como METTL23 e SLC6A17 (BERNKOPF et al.,

e oferecendo possibilidades para testes de triagem pré-na-

2014; IQBAL et al., 2015).

tal para portadores e novos alvos para tratamento. Os testes

Juntamente com dados genealógicos e familiares, o

genéticos podem abranger desde genes-alvo, por meio de

WES de trios (mãe, pai e probando) potencializa o diag-

painéis de genes de interesse para determinada patologia,

nóstico de condições genéticas por detectar variantes

até o sequenciamento do genoma completo de um indivíduo.

de diferentes modos de herança, bem como variantes de

Um dos testes mais utilizados no diagnóstico da DI idiopá-

novo. Mutações de novo com efeito prejudicial em genes

tica, o sequenciamento de exoma completo (Whole Exome

de DI conhecidos podem explicar de 13 a 35% dos casos

Sequencing — WES), tem como alvo os 2% do genoma que

graves (GILISSEN et al., 2014). Um estudo de sequencia-

codificam proteínas. A maioria das variantes causadoras

mento de exoma baseado em trio com 1.133 crianças com

de doenças identificadas até o momento ocorre dentro das

distúrbios graves do desenvolvimento não diagnosticados

regiões codificadoras de proteínas do genoma, nas quais

(87% com DI ou atraso no desenvolvimento) relatou ren-

as variantes têm maior probabilidade de alterar a estrutura

dimento diagnóstico de 18% para mutações de novo em

da proteína, resultando em disfunção. Essa abordagem tam-

genes de doenças conhecidas (FITZGERALD et al., 2015).

bém é popular devido ao incipiente conhecimento do efeito

A Figura 2 resume o princípio dos principais testes

variante não codificado na saúde humana. O sequenciamento

moleculares.

Fonte: adaptado de Vissers et al. (2016) e infográfico de www.fleury.com.br/noticias/como-funciona-o-exame-de-dna-revista-fleury-ed-33.

Figura 2. Resumo dos principais testes moleculares para diagnóstico da deficiência intelectual.
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CONCLUSÕES
Os estudos genéticos melhoraram substancialmente
a compreensão das causas de DI na última década e, em
consequência, podemos atualmente fornecer um diagnóstico molecular para a maioria dos pacientes com DI
grave. A heterogeneidade genética requer abordagens

Os testes genéticos podem
abranger desde genes-alvo até
o sequenciamento do genoma
completo de um indivíduo.

de todo o genoma e, em alguns anos, o sequenciamento
completo do genoma provavelmente se tornará o diagnóstico de primeira linha.

genéticas somáticas; herança digênica e oligogênica; e

A maioria das pesquisas se concentra nas causas

variantes não codificadoras como causa de DI. Esses estu-

monogênicas de alta penetração da linha germinativa,

dos devem contribuir para explicar diversas causas des-

mas os estudos genéticos estão agora sendo expandidos

conhecidas da DI, o que, por sua vez, exigirá aconselha-

em, pelo menos, três direções complementares: variantes

mento genético apropriado.
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Resumo
Um dos fatores que dificultam o diagnóstico da Deficiência Intelectual (DI) leve é a sobreposição de seus
sinais clínicos com os de outros transtornos do neurodesenvolvimento, como o transtorno do déficit de
atenção com hiperatividade (TDAH) e o transtorno específico de aprendizagem. Este trabalho descreve
os prejuízos cognitivos associados à DI leve e identifica expressões comportamentais de prejuízos que
podem discriminá-lo de dislexia e TDAH em crianças de 6 a 11 anos. Com base em revisão bibliográfica e
entrevistas com profissionais e pais de crianças com DI leve, TDAH e dislexia, observou-se que crianças com
DI têm dificuldade para se relacionar com crianças da mesma idade e para avaliar o que é adequado ou
não socialmente, além de dificuldade escolar generalizada. Os resultados podem ajudar pais, professores
e profissionais da saúde na identificação das características de crianças com DI, no encaminhamento para
uma avaliação especializada e na interação com elas.
Palavras-chave: Deficiência Intelectual; Prejuízos Cognitivos; Diagnóstico Diferencial.

O

transtorno do desenvolvimento intelectual

por uma acurada avaliação clínica e por testes de inteli-

ou Deficiência Intelectual (DI) é caracteri-

gência padronizados aplicados individualmente. Os cri-

zado por déficits funcionais intelectuais

térios clínicos de avaliação nos domínios social e prático

e adaptativos nos domínios conceitual,

são déficits no funcionamento adaptativo caracterizados

social e prático, que se manifestam desde o início do

por dificuldades para alcançar independência pessoal

desenvolvimento da criança. O critério clínico de avalia-

e responsabilidade social de acordo com os marcos de

ção no domínio conceitual para o diagnóstico de DI é o

desenvolvimento da faixa etária. A dificuldade na adapta-

rebaixamento nas funções intelectuais de raciocínio, de

ção limita o desempenho em uma ou mais atividades diá-

solução de problemas, de planejamento, de pensamento

rias, como comunicação, participação social e vida inde-

abstrato e aprendizagem acadêmica e pela experiência.

pendente, e deve ocorrer em vários ambientes, como em

O prejuízo em funções intelectuais deve ser confirmado

casa, na escola e na comunidade (APA, 2014).

Apoio financeiro: Programa de Excelência Acadêmica da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes-Proex);
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); e Universidade Presbiteriana Mackenzie.

10

REVISTA DI • NO 18 • 2020

Os critérios clínicos convergem com os propostos
pela Associação Americana de Deficiência Intelectual e

como a desatenção, tornando importantes os diagnósticos diferenciais (APA, 2014).

Desenvolvimento (American Association on Intellectual

A DI tem prevalência de 1%, o TDAH de 5% e o TA de

and Developmental Disabilities — AAIDD), que descreve

5 a 15% entre crianças em idade escolar, em diferentes

a DI como uma condição caracterizada por limitações

idiomas e culturas (APA, 2014). A possibilidade de uma

significativas no funcionamento intelectual (raciocínio,

parcela significativa das crianças em idade escolar ter

aprendizagem, resolução de problemas) e no comporta-

uma dessas condições ou combinações delas justifica a

mento adaptativo, que abrange uma gama de habilida-

preocupação com a identificação de seus sinais clínicos,

des sociais e práticas cotidianas. A AAIDD não considera

para que pais e educadores encaminhem os casos sus-

apenas o quociente intelectual (QI) rebaixado; também

peitos para uma avaliação especializada. Como os prejuí-

descreve a necessidade de uma

zos cognitivos são mais facilmente

avaliação abrangente das habilida-

observados no ambiente escolar, os

des e dificuldades da pessoa em se

professores são a principal fonte

relacionar com o meio ambiente,

de encaminhamento de crianças

ao executar as atividades diárias,
nos cuidados pessoais, no aprendizado acadêmico e na atuação
no meio onde vive. O diagnóstico
de crianças com DI com nível de
gravidade leve é um desafio principalmente quando pequenas. O
que ocorre é que muitas delas são
diagnosticadas apenas no fim da

As dificuldades no
desempenho em
leitura ocorrem em
67% das crianças com
DI, em comparação
com crianças com
desenvolvimento típico.

para avaliação, embora tenham
pouca ou nenhuma instrução sistematizada sobre os transtornos
do neurodesenvolvimento. Entre
617 cursos de pedagogia no Brasil,
apenas dois oferecem disciplinas
que tratam de neuropsicologia
e neurociências (MUNIZ; SILVA;
COUTINHO, 2013).

infância, na adolescência ou na

Nesse contexto, os objetivos

idade adulta (MCKENZIE et al.,

deste trabalho foram: descrever os

2019; HAMILTON, 2006).

prejuízos cognitivos associados à DI

Um dos fatores que dificultam o diagnóstico de crian-

leve e identificar as expressões comportamentais de pre-

ças com DI leve é a sobreposição de alguns dos seus

juízos cognitivos específicos de crianças com diagnóstico

sinais clínicos com os de outros transtornos do neurode-

de DI leve que os diferenciem de dislexia e TDAH.

senvolvimento, como o transtorno do déficit de atenção
com hiperatividade (TDAH) e o transtorno específico

MÉTODO

de aprendizagem (TA), com prejuízo na leitura e escrita

Este trabalho foi desenvolvido no Programa de

(mais especificamente, a dislexia) (APA, 2014). Como

Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da

os três transtornos se caracterizam por dificuldades

Universidade Presbiteriana Mackenzie por Marino (2020)

de aprendizagem e desempenho escolar insatisfatório,

e Souza e Carreiro (2018). Marino (2020) desenvolveu o

muitas crianças com tais dificuldades desde o início da

Inventário de Rastreamento de Dificuldades Cognitivas

escolarização costumam ser investigadas pelos prejuízos

(IRDC) em crianças entre 6 e 11 anos, com o propósito

acadêmicos ou atencionais, sem que os indicadores clí-

de identificar expressões comportamentais de prejuízos

nicos da DI sejam contemplados como sinais de suspeita

cognitivos relacionados à DI leve, dislexia e TDAH, de

(MCDOWELL, 2018; MELLO et al., 2012). A DI, o TDAH e

modo a diferenciar os transtornos. Como recomendado

a dislexia podem compartilhar outros sinais cognitivos e

por Gehlbach e Brinkworth (2011), foram usadas diver-

comportamentais que dificultam o processo diagnóstico,

sas fontes de informação para definir conceitualmente os
REVISTA DI • NO 18 • 2020
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construtos a serem mensurados: entrevistas com pais de

Os dados coletados nas entrevistas foram submeti-

crianças entre 6 e 11 anos com DI leve, TDAH e dislexia e

dos à análise de conteúdo de Bardin (2011). De acordo

com profissionais experientes nessa área, além de uma

com essa técnica qualitativa de tratamento de dados, são

revisão de estudos sobre esses transtornos.

necessárias três etapas: pré-análise, exploração do mate-

Das entrevistas, participaram 12 pais de crianças

rial e tratamento dos resultados. A primeira fase (pré-a-

entre 6 e 11 anos, dos quais cinco foram selecionados de

nálise) é destinada à organização do material de análise.

um protocolo de avaliação neuropsicológica, comporta-

Ou seja, as entrevistas foram transcritas na íntegra. Na

mental e clínica de sinais de desatenção e hiperatividade

segunda fase (exploração do material), escolheram-se as

(CARREIRO et al., 2014), três do quadro de pacientes de

unidades de codificação por meio do recorte de trechos

uma instituição na cidade de São Paulo que atende a

das entrevistas dos pais e dos professores, agrupamento

crianças com queixas de dificuldades de leitura e escrita

de trechos semelhantes e extração de uma categoria sub-

e quatro são pais de crianças com DI. Dos quatro pais de

jacente (um tema comum), por meio de tabelas no Excel.

crianças com DI, dois foram selecionados entre os pacien-

A terceira etapa (tratamento dos resultados), destinada

tes de uma associação na cidade de São Paulo que faz ava-

à inferência e interpretação dos dados obtidos, consistiu

liação de crianças e adolescentes com suspeita de DI, e

na identificação dos prejuízos cognitivos subjacentes a

os outros dois foram convidadas por indicação. Uma das

cada uma das queixas apresentadas. Os dados para os

crianças com DI tinha síndrome de Down e as outras DI

três transtornos foram comparados, e as semelhanças

de etiologia desconhecida. Os critérios de exclusão dos

entre as queixas relatadas por pais e profissionais de dois

pais foram: ter comorbidades com transtornos psiquiátri-

ou três dos transtornos estudados foram identificadas,

cos ou outro transtorno do desenvolvimento (como trans-

como também as especificidades na expressão compor-

torno do espectro do autismo) ou condições neurológicas

tamental de cada transtorno nas queixas em comum. A

como epilepsia. Os critérios foram aplicados nos dados da

dificuldade de socialização apareceu como uma queixa

entrevista de anamnese com os pais, realizada de acordo

comum para os três transtornos, mas a expressão dessa

com o protocolo de Carreiro et al. (2014) no caso dos pais

dificuldade é diferente em cada um dos transtornos. Neste

de filhos cujo diagnóstico era de TDAH e com o prontuá-

artigo foi feito um recorte apenas do que é específico da

rio das instituições no caso dos pais com filhos com DI ou

DI leve, sem mencionar as especificidades encontradas

dislexia. Ao convidar os participantes, os entrevistadores

nos outros transtornos.

enfatizaram que a recusa não iria interferir na avaliação ou
no atendimento de seus filhos nas respectivas instituições.
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RESULTADOS

Nove profissionais que participaram deste estudo

Inicialmente foi realizada uma busca por artigos acadê-

foram selecionados do programa de mestrado e douto-

micos sobre o perfil cognitivo e as principais habilidades

rado em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade

prejudicadas na DI. Como pode ser observado no Quadro

Presbiteriana Mackenzie, com experiência na prática pro-

1, geralmente o perfil cognitivo de indivíduos com DI inclui

fissional com pelo menos um dos transtornos estudados,

alteração em várias funções cognitivas. O prejuízo nos sis-

e um deles do ambulatório de pré-escolares do Hospital

temas de memória interfere na capacidade de aprender

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade

habilidades cognitivas mais complexas, o que contribui

de São Paulo. Eles foram selecionados por conveniência

para que o nível de funcionamento cognitivo, medido pelo

e tinham de cinco a 23 anos de experiência na avaliação

QI, se mostre menor do que em indivíduos típicos (EDGIN;

ou no atendimento de crianças com um dos três transtor-

PENNINGTON; MERVIS, 2010).

nos. Foram entrevistados sete neuropsicólogos, uma psi-

Henry e MacLean (2002) e van der Molen (2007) regis-

copedagoga, uma pedagoga e uma fonoaudióloga, todas

traram pior desempenho em crianças com DI leve em

mulheres, de 28 a 49 anos de idade.

tarefas que avaliavam memória operacional fonológica e
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visuoespacial, em comparação com crianças de desen-

em atenção seletiva, sustentada e dividida (RHODES et al.,

volvimento típico de mesma idade cronológica. O pre-

2011; HRONIS; ROBERTS; KNEEBONE, 2017) O prejuízo

juízo em crianças com DI leve especialmente em memória

em atenção impacta significativamente na capacidade

operacional fonológica decorre da menor capacidade de

de aprendizado e no comportamento em crianças com

armazenamento, e não de imprecisão no processamento

DI (DEUTSCH; DUBE; MCILVANE, 2008). Além disso, a

das informações fonológicas. Armazenamento fonológico

comorbidade com o TDAH e os sintomas relacionados a

reduzido tem implicações no aprendizado, com menos

esse transtorno, sem preencher os critérios diagnósticos

informações inseridas, processadas e armazenadas na

para a comorbidade, são mais comuns em crianças com

memória de longo prazo (HRONIS; ROBERTS; KNEEBONE,

DI (VOIGT et al., 2006) e constituem um construto impor-

2017), resultando em prejuízos na aquisição de vocabu-

tante de ser avaliado e considerado na intervenção de

lário (HENRY; MACLEAN, 2002). No entanto, em compa-

crianças com DI.

ração com o grupo controle de idade cronológica equi-

Geralmente, crianças com DI apresentam atrasos no

valente à idade mental do grupo clínico, as crianças com

desenvolvimento da linguagem, com dificuldades na pro-

DI leve não apresentaram dificuldade adicional em asso-

dução da fala, no uso da sintaxe e no vocabulário redu-

ciar informações da memória de longo prazo com infor-

zido (VANDEREET et al., 2011). Há relação positiva entre

mações da memória operacional fonológica, além de

a memória operacional fonológica e o desenvolvimento

manter e recuperar essas novas representações (HENRY,

do vocabulário em crianças com DI, o que não ocorre em

2010). As crianças com DI geralmente apresentam atra-

crianças com desenvolvimento típico, nas quais o desenvol-

sos em outros componentes do funcionamento executivo,

vimento da memória operacional fonológica e o do voca-

incluindo controle inibitório, flexibilidade, controle emocio-

bulário são independentes (VAN DER SCHUIT et al., 2011).

nal, iniciação, planejamento, organização, monitoramento,

As dificuldades no desempenho em leitura ocorrem

tomada de decisão e solução de problemas (MEMISEVIC;

em 67% das crianças com DI (KORITSAS; IACONO, 2011)

SINANOVIC, 2014; HRONIS; ROBERTS; KNEEBONE, 2017).

e são mais evidentes em tarefas de reconhecimento de

O bom desempenho em controle inibitório foi um fator

palavras, compreensão, processamento fonológico, lei-

preditivo de melhores habilidades conceituais e práticas

tura de pseudopalavras e decodificação fonológica, em

de funcionamento adaptativo em crianças (GLIGOROVIC;

comparação com crianças com desenvolvimento típico

BUHA-DUROVIC, 2014).

(CHANNELL; LOVEALL; CONNERS, 2013).

Crianças com DI têm desempenho em atenção menor

A aquisição da leitura e da escrita é um processo

que o de crianças com desenvolvimento típico, com prejuízo

complexo que depende da interação entre habilidades

Quadro 1. Prejuízos cognitivos da Deficiência Intelectual.
Sistemas de memória que interferem na capacidade de aprender habilidades cognitivas mais complexas (EDGIN; PENNINGTON;
MERVIS, 2010).
Memória operacional fonológica e visual (HRONIS; ROBERTS; KNEEBONE, 2017).
Capacidade reduzida de armazenamento da memória de longo prazo (WITT; VINTER, 2013).
Funções executivas: controle inibitório, flexibilidade, controle emocional, iniciação, planejamento, organização, monitoramento,
tomada de decisão (HRONIS; ROBERTS; KNEEBONE, 2017; MEMISEVIC; SINANOVIC, 2014).
Raciocínio abstrato e lógico para a solução de problemas (MEMISEVIC; SINANOVIC, 2014; APA, 2014).
Aquisição de vocabulário (reduzido) (VANDEREET et al., 2011, HENRY; MACLEAN, 2002).
Atenção seletiva, sustentada e dividida com impacto na aprendizagem (DEUTSCH; DUBE; MCILVANE, 2008).
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cognitivas. Os componentes da linguagem oral mostram-

a ter impacto maior no desempenho da compreensão

-se importantes para a posterior aquisição da leitura. Após

leitora nos últimos anos do ensino fundamental I, com-

acompanhar crianças da pré-escola até o quarto ano esco-

parado às code-related skills. De fato, a compreensão

lar, Storch e Whitehurst (2002) identificaram forte relação

de leitura nos primeiros anos escolares está altamente

entre o vocabulário e as code-related skills (habilidades

ligada com as tarefas de leitura isoladas de palavras e

relacionadas ao código), competências importantes na

pseudopalavras, ou seja, com a decodificação de pala-

aquisição da leitura, como o conhecimento das conven-

vras. Nos terceiro e quarto anos, a habilidade de com-

ções e das formas iniciais de escrita, dos grafemas e de

preensão começa a se dissociar da leitura de palavras

seus sons correspondentes e a consciência fonológica.

isoladas, e a criança entra em contato com textos mais

Conforme a criança avança na vida escolar, a força

complexos. O vocabulário ganha peso maior no desem-

dessa relação diminui. No primeiro e no segundo ano, o

penho em leitura nos anos finais do ensino fundamental

vocabulário parece ter contribuição pouco significativa

I (STORCH; WHITEHURST, 2002).

na aquisição da leitura, diferentemente das habilidades

Wingerden et al. (2017) conferiram maior importância

relacionadas ao código, que possibilitam que as crianças

a habilidades de compreensão oral, code-related skills e

adquiram o princípio alfabético com sucesso e se tornem

processamento temporal na compreensão de textos em

decodificadores de texto precisos e fluentes. Nesse caso,

crianças com DI, porém poucos estudos investigaram as

as habilidades relacionadas ao código se mostraram

dificuldades cognitivas em crianças com DI com etiologia

diretamente associadas ao desempenho em leitura nos

desconhecida. A maioria trata de pacientes com síndrome

primeiros anos. Em contrapartida, o vocabulário passa

genética associada (JENNI et al., 2015).
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O QUE É ESPECÍFICO DA
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL?
Os prejuízos cognitivos associados à DI resultam
em dificuldades observadas em casa e na escola que
podem se assemelhar aos de TDAH ou dislexia. Elaborada
com base nas entrevistas com os pais e professores, o
Quadro 2 apresenta as principais queixas que podem ser
semelhantes entre os transtornos, suas manifestações clínicas específicas e as dificuldades cognitivas típicas da DI
leve, em comparação com TA e TDAH, de modo a auxiliar
sua diferenciação pelos professores e familiares.
Esses resultados podem ajudar pais, professores e
profissionais da saúde a identificar as características de

As semelhanças com
outras condições podem
ajudar pais, professores
e profissionais da
saúde a identificar
as características de
crianças com DI.

crianças com DI, a encaminhá-las para uma avaliação
especializada e a melhor interagir com elas.

Quadro 2. Queixas em comum entre DI, TDAH e dislexia e respectiva expressão comportamental específica da DI leve.
Semelhanças entre queixas TDAH, DI e dislexia

Especificidades que diferenciam os grupos em relação à DI

Dificuldade de relacionamento com os pares.

Dificuldade para se relacionar com crianças da mesma idade (são mais
infantis) e para avaliar os valores e condutas socialmente adequados.

Dificuldade escolar.

Dificuldade por causa de problemas de compreensão do conteúdo em todas
as disciplinas (dificuldade para aprender).

Necessidade de supervisão em atividades de
vida diária.

Necessidade de supervisão para fazer corretamente as tarefas do dia a dia e
de auxílio para executar mesmo as tarefas simples.

Necessidade de suporte individualizado no ensino.

Dificuldade para compreender instruções dadas para o grupo e para
acompanhar seu ritmo de aprendizagem.

Dificuldade de metacognição.

Dificuldade em perceber as próprias dificuldades.

Dificuldade de avaliação escolar formal.

Necessidade de adaptações de aprendizagem, com instruções mais
concretas e conteúdo mais simples.

Dificuldade em raciocínio abstrato.

Rebaixamento cognitivo (dificuldade para abstrair).

Problemas de comportamento.

Dificuldade em controle inibitório.

Dificuldade para se engajar
na realização de tarefas escolares.

Dificuldade para se concentrar nas tarefas, com span atencional curto,
mesmo com adulto redirecionando sua atenção.

Dificuldade em organização.

Dificuldade para se organizar, mesmo com o auxílio de um adulto.

Dificuldade em compreender o que é solicitado.

Necessidade de apoio em atividades escolares e em instruções orais e
escritas.

Dificuldade em linguagem expressiva.

Dificuldade para contar em detalhes e cronologicamente os acontecimentos
do dia, com construção pobre de frases.

Dificuldade para sustentar a atenção e o foco
nas tarefas.

Perda de atenção e cansaço rápido durante uma tarefa.

Dificuldade em linguagem receptiva.

Dificuldade para compreender o que outros dizem ou pedem, implicando a
necessidade de solicitações mais literais ou concretas.

Dificuldade de planejamento.

Necessidade de supervisão para se planejar.

DI: Deficiência Intelectual; TDAH: transtorno do déficit de atenção com hiperatividade.
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CONCLUSÃO

forma leve, para facilitar sua avaliação e tratamento ade-

Este estudo reforçou a importância de os pais e pro-

quados. Os resultados evidenciaram o perfil cognitivo de

fessores conhecerem as características clínicas e mani-

crianças com DI leve de etiologia desconhecida e contri-

festações comportamentais relacionadas aos prejuízos

buíram para o desenvolvimento do IRDC, com base nos

cognitivos de crianças com DI, principalmente em sua

relatos de pais e professores.
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Jogos
virtuais
para adolescentes com
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Programa de intervenção com Nintendo Wii trouxe ganhos na força
de preensão, na destreza manual e no desempenho psicomotor
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Resumo
As tarefas motoras da função manual e coordenação global mostram-se defasadas nos adolescentes com síndrome
de Down (SD), e os jogos virtuais podem apresentar-se como estratégia motivadora de intervenção. Objetivou-se aqui
avaliar os efeitos de um programa de intervenção com a utilização de jogos de videogame na força de preensão,
destreza manual e desempenho psicomotor de crianças e jovens com SD. Participaram do estudo dez adolescentes
de ambos os sexos, entre 10 e 15 anos. Para avaliação, foram utilizados o dinamômetro Jamar para preensão palmar, o
teste caixa e blocos (TCB) e a escala de desenvolvimento motor (EDM). Houve 12 sessões de prática de jogos virtuais,
com a escolha de dois jogos por dia, durante 15 minutos cada um, totalizando 35 minutos de sessão com 5 minutos de
intervalo entre os jogos, duas vezes por semana. Após a intervenção, os participantes foram reavaliados pelos mesmos
instrumentos. Foi possível observar mudanças no desempenho para todas as habilidades avaliadas. Na avaliação pela
EDM, as variáveis motricidade fina, motricidade global e equilíbrio obtiveram valores significantes, considerando-se
como referência p≤0,05. A destreza manual e a força de preensão palmar, avaliadas pelo TCB e por dinamometria,
apresentaram valores significantes para mão dominante e mão não dominante, considerando-se como referência
p≤0,05. As variáveis de força de preensão palmar, destreza manual e coordenação global podem ser beneficiadas
por programas de intervenção com o uso da realidade virtual para jovens com SD, em frequência semanal.
Palavras-chave: Síndrome de Down; Fisioterapia; Desempenho psicomotor; Destreza; Preensão palmar.
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síndrome de Down (SD) é uma desordem

essa população na adolescência (SOUZA et al., 2013;

genética conhecida também como tris-

SOUZA et al., 2015).

somia do cromossomo 21, caracterizada

Programas de intervenção baseados em realidade

pelo atraso global do desenvolvimento,

virtual têm sido com frequência discutidos na literatura

incluindo as áreas da motricidade, linguagem e cogni-

científica, com grande variação no número de sessões ofe-

ção. A literatura científica é vasta sobre o tema. Todavia,

recidas, tempo de duração e frequência, independente-

quando se trata de programas de intervenção para

mente da população-alvo (CHEN; FANCHIAN; HOWARD,

estimulação do desenvolvimento da destreza manual e

2018). Entre os aspectos relacionados à estimulação da

coordenação global do adolescente com SD, observa-se

motricidade com o uso do videogame Nintendo Wii, a

uma lacuna nos trabalhos de pesquisa. O foco, de modo

literatura científica destaca o equilíbrio, a força muscular,

geral, é voltado aos primeiros anos de vida e à aquisi-

a agilidade, a velocidade de deambulação, a coordena-

ção de habilidades básicas, como controle de cabeça,

ção motora de membros superiores e a destreza manual.

sentar-se, andar e engatinhar, entretanto as habilida-

O efeito do treino com Wii sobre o equilíbrio de 30 crian-

des motoras e funcionais continuam defasadas entre

ças com SD foi avaliado em um estudo que observou

REVISTA DI • NO 18 • 2020

maior controle postural no grupo experimental (ABDEL-

não comparecimento às datas da realização das avalia-

RAHMAN, 2010). Os efeitos do Wii no ganho de força

ções inicial e final e às sessões de intervenção propostas.

muscular foram avaliados em 92 adolescentes com SD.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa

Quando comparados ao grupo controle, verificou-se que

da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com número

os integrantes do grupo típico ganharam mais força nos

de parecer 649.020 e Certificado de Apresentação de

músculos flexores e extensores do joelho e quadril (LIN;

Apreciação Ética 30454214.8.0000.0084.

WUANG, 2012). Intervenção realizada com o Wii com
105 crianças com SD identificou que os resultados foram
mais expressivos se comparados aos da fisioterapia con-

Procedimentos de avaliação
O estudo desenvolveu-se em três etapas:

vencional (WUANG, 2011). Analisaram-se os efeitos de

• avaliação inicial;

um programa de exercícios baseado no Wii sobre apti-

• programa de intervenção;

dão física, mobilidade funcional e proficiência motora de

• reavaliação e análise de dados.

27 adultos com o SD, e os resultados foram significativos
para resistência aeróbica, força explosiva nas pernas e

A seguir, cada uma das etapas é apresentada.

flexibilidade (SILVA et al., 2017).
A literatura científica tem destacado os jogos de video-

Etapa 1: avaliação inicial

game como uma alternativa terapêutica altamente motiva-

Nesta etapa foram utilizados um dinamômetro Jamar,

dora em diversas áreas da reabilitação, porém evidencia-se

o teste de destreza manual caixa e blocos (TCB) e a escala

a escassez de trabalhos sobre a influência dessa prática

de desenvolvimento motor (EDM). As avaliações foram

na função manual e global de jovens com SD. Torna-se

realizadas em locais sem ruído, bem iluminados, com o

relevante, portanto, a realização de estudos que possam

participante acomodado de acordo com as instruções de

descrever e quantificar os benefícios dessa estratégia de

cada teste ou escala.

estimulação e fundamentar o uso da referida ferramenta

A força de preensão manual foi testada por três vezes,

nos programas de intervenção, reforçando a efetividade

registrada em quilogramas-força (kgf), com intervalo de

de propostas de tal natureza.

1 minuto entre cada teste, para mão dominante (MD) e

O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de um

mão não dominante (MND). Para definição da MD, foi apli-

programa de intervenção com a utilização de jogos de

cado o teste de Negrine (1986), composto de solicitações

videogame na força de preensão, na destreza manual

de gestos de mímicas para execução de tarefas simples.

e no desempenho psicomotor de crianças e jovens

Para a testagem com o TCB, a caixa foi colocada à frente

com SD.

do avaliado, com a divisória alinhada à cabeça do participante. Antes de fazer a contagem do número de blocos

MÉTODO

colocados, cada participante realizou um breve treino para
familiaridade com o instrumento. Após o treino, os blocos

Participantes

foram colocados na posição inicial, e a contagem começou.

Participaram deste estudo 10 crianças e jovens com

Foram feitas uma avaliação com a MD e outra com a MND,

SD com idade entre 10 e 15 anos. O critério de inclusão

em intervalos de 1 minuto, e os resultados foram descri-

foi apresentar compreensão das instruções básicas para

tos em blocos transportados por minuto (bpm). Esse teste

realizar os testes e os jogos propostos e frequência regu-

foi validado no Brasil para pessoas entre 15 e 86 anos e é

lar no Instituto Jô Clemente, instituição de atendimento

considerado o mais simples e popular de função manual

especializado na região metropolitana de São Paulo. O

(MENDES et al., 2001). Os parâmetros para a população

critério para exclusão foi a presença de diagnósticos

brasileira na faixa etária entre 7 e 14 anos foram publica-

neurológicos ou ortopédicos associados à síndrome ou o

dos em 2018 (TURCO; CYMROT; BLASCOVI-ASSIS, 2018).
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Os aspectos psicomotores foram avaliados pela EDM,

estatisticamente significativas entre os escores obtidos

elaborada por Rosa Neto (2015), que avalia a idade motora

para as variáveis avaliadas, levando-se em consideração

(IM) nas áreas do desenvolvimento referentes a motrici-

a avaliação e a reavaliação com a MD e MND. Os dados

dade fina (IM1), motricidade global (IM2), equilíbrio (IM3),

foram analisados por meio do programa estatístico Minitab.

esquema corporal (IM4), organização espacial (IM5), orga-

Fixou-se o nível de significância igual a p≤0,05.

nização temporal (IM6) e lateralidade. Considera-se o

A pontuação média obtida no TCB entre a avaliação

desempenho individual em cada bateria, com atribuição

inicial e a final para a MD passou de 22,2 para 27,5 bpm,

de uma IM em cada uma das áreas avaliadas, sendo cal-

e para a MND, de 21,4 para 25,9 bpm (Gráfico 1). As dife-

culados a idade motora geral (IMG) e o quociente motor

renças das medidas iniciais e finais do TCB foram signifi-

geral (QMG) para cada participante. Esses valores são

cativas para a MD (p=0,005) e para a MND (p=0,007), pelo

quantificados e categorizados, permitindo classificar as

teste não paramétrico de Wilcoxon.

habilidades analisadas em padrões: muito superior (130

Os valores da mediana obtidos pela dinamometria

ou mais), superior (120–129), normal alto (110–119), normal

(Gráfico 2), após três tentativas, para cada membro supe-

médio (90–109), normal baixo (80–89), inferior (70–79) e

rior, foram para a MD de 9,6 kgf na avaliação inicial e 11,9

muito inferior (69 ou menos).

kgf após a intervenção. Já para a MND, os valores encontrados foram de 8,8 kgf, inicialmente, e 10,7 kgf, no período

Etapa 2: implantação do programa de intervenção

de reavaliação. Observou-se ganho de força de preensão

O programa de intervenção foi baseado na prática de

palmar (FPP) tanto para a MD como para a MND, com

jogos virtuais com o uso do Nintendo Wii. Os jogos selecio-

valores significativos para a MD (p=0,009) e para a MND

nados que estimulavam a movimentação dos membros

(p=0,011).

superiores, o equilíbrio e a coordenação global foram:

A análise do desempenho psicomotor avaliado nos

Swordplay, no modo Slice; Power Cruising; Table Tennis,

seis domínios da EDM (Gráfico 3) revelou, pelo teste não

no modo Match — simulação do tênis de mesa —; Air

paramétrico de Wilcoxon, valores estatisticamente signifi-

Sports, no modo Island Flyover; e Boliche.

cativos para IM1, IM2 e IM3, nessa ordem, nos domínios de

Foram realizadas 12 sessões de prática de jogos virtuais,

motricidade fina (p=0,026), motricidade global (p=0,018)

com a escolha de dois jogos por dia, durante 15 minutos

e equilíbrio (p=0,018). Não houve mudança significativa

cada um, totalizando 35 minutos de sessão com 5 minu-

para agilidade nem para esquema corporal (p=0,186),

tos de intervalo entre os jogos, duas vezes por semana.

organização espacial (p=0,064), ou temporal (p=0,091)
— respectivamente, IM4, IM5 e IM6.

Etapa 3: reavaliação e análise de dados
A reavaliação seguiu os mesmos procedimentos da
avaliação inicial, para efeitos comparativos. Os resultados foram tratados estatisticamente, comparando-se as
medidas tomadas nas primeiras e últimas avaliações,
considerando-se p≤0,05 como valor de significância e
suas correlações.

RESULTADOS
A amostra estudada foi composta de 10 participantes
com idade média de 11,9 anos, sendo oito destros e dois
canhotos. Os resultados foram comparativos nos períodos pré- e pós-intervenção. Observaram-se diferenças
20
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25,9
21,4

20
15
10
5
0

MD
Avaliação

MND
Reavaliação

MD: mão dominante; MND: mão não dominante.
Gráfico 1. Média de blocos transferidos durante a avaliação
e a reavaliação.

A IMG foi de 44,4 meses para o grupo estudado, no período

Os dados das avaliações iniciais e finais para MD e

de avaliação, e o QMG, em torno de 32 meses, situando-se

MND estão dispostos na Tabela 1 para as variáveis des-

no nível de classificação muito inferior, de acordo com o

treza, força de preensão e desempenho psicomotor.

manual. No período de reavaliação, registraram-se a IMG
de 54 meses e o QMG de 39 meses, mantendo-se o mesmo

DISCUSSÃO

nível de classificação. Todavia, os valores encontrados pelo

Os participantes deste estudo demonstraram interesse

teste não paramétrico de Wilcoxon foram estatisticamente

e assiduidade nas atividades propostas, tornando as 12 ses-

significativos para as diferenças pré- e pós-intervenção para

sões de intervenção um momento ativo de superação de

IMG e QMG, com p=0,004 em ambas as análises (Gráfico 4).

obstáculos com motivação e diversão. Durante as sessões,
não foram registrados situações de risco ou incidentes que

15

11,9

10

colocassem em risco a segurança dos participantes para

10,7

9,6

a prática das atividades e dos jogos propostos. Salem et al.

8,8

(2012) estudaram o uso da realidade virtual em um grupo
5

composto de crianças com atraso no desenvolvimento,
ressaltando que não houve nenhum tipo de ferimento,

0

MD

lesão ou efeito adverso nas 267 sessões de fisioterapia

MND

Avaliação

realizadas, porém os autores ressaltam que esse modelo

Reavaliação

MD: mão dominante; MND: mão não dominante.
Gráfico 2. Média de quilogramas-força (kgf) durante a
avaliação e a reavaliação.

de intervenção deve ser aplicado com a supervisão de
um fisioterapeuta, visando adequar os posicionamentos
biomecânicos durante a prática e evitar possíveis lesões
por esforço repetitivo e fadiga muscular.

80

Os resultados encontrados mostraram ganhos signifi-

60

cantes após as sessões de intervenção para quase todas

40

as variáveis analisadas, incluindo a força de preensão

20

palmar, a destreza manual e o desempenho psicomotor

0
IM1

IM2

IM3

Avaliação

IM4

IM5

IM6

Reavaliação

em três dos seis domínios avaliados. A destreza manual,
quantificada com base nos resultados obtidos no TCB,
indicou que o desempenho do grupo de participantes foi

IM1: motricidade fina; IM2: motricidade global; IM3: equilíbrio;
IM4: esquema corporal; IM5: organização espacial; IM6:
organização temporal.
Gráfico 3. Média da pontuação em meses obtida para escala
de desenvolvimento motor após avaliação inicial e reavaliação.

superior nas medidas pós-intervenção, com valores descritivos maiores para o lado dominante. Esse dado concorda
com os resultados originais da escala (MATHIOWETZ et
al., 1985) e com o encontrado por Guimarães e BlascoviAssis (2012), que apontam melhor desempenho no TCB

60

para o lado dominante.
Os ganhos observados na destreza manual no grupo

40

estudado, que refletiram em melhores pontuações no TCB
após a prática de 12 sessões, distribuídas em seis sema-

20
0

nas, período em que foram praticados jogos que exigiam
IMG
Avaliação

QMG
Reavaliação

IMG: idade motora geral; QMG: quociente motor geral.
Gráfico 4. Média IMG e QMG após avaliação e reavaliação.

precisão de controle manual para a manipulação do Wii
remote, velocidade do movimento do braço, controle de
frequência e principalmente destreza manual, com os
botões nos jogos de boliche, basquete e boxe, reforçam
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achados da literatura científica que afirmaram que o uso

qual pode prejudicar o desempenho motor dos membros

de jogos do sistema Wii pode favorecer ganhos nas habi-

superiores em atividades do cotidiano.

lidades motoras e no controle postural da criança com

A intervenção realizada pode ser considerada favorável

SD (BERG et al., 2012).

ao desempenho psicomotor, na medida em que nos resul-

Jogos de arremesso como o boliche podem auxiliar no

tados das avaliações pré e pós-intervenção, em um período

ganho de destreza manual e na força de preensão e ace-

de seis semanas, indicou evolução de aproximadamente

leração do movimento, por necessitar atingir um objetivo

dez meses na IMG e ganho em torno de sete meses no QMG.

final com uso simultâneo de foco, coordenação visomo-

Embora tenha sido possível constatar esses ganhos, os par-

tora e precisão dos movimentos de membros superiores

ticipantes com SD mantiveram-se distantes dos escores do

(CARDEAL et al., 2016). Foi constatado que a aceleração

desenvolvimento típico, mantendo-se no nível muito infe-

do movimento é diminuída em crianças e jovens com SD

rior. Os resultados estão de acordo com o encontrado por

quando comparados a grupos típicos (CARROGI-VIANNA

Lorenzo, Braccialli e Araújo (2015), que apontam existir

et al., 2017). Todavia, mesmo com a aceleração do movi-

atraso considerável no desenvolvimento de crianças com

mento de arremesso diminuída, os jovens com SD reali-

comprometimento intelectual, classificando-as conforme a

zam a tarefa do boliche de maneira equivalente ao grupo

EDM em um nível denominado de muito inferior.

sem a síndrome, demonstrando bom desempenho nesse

Ainda que o atraso global já tenha sido relatado, sabe-se

modelo de jogo virtual (ALVES et al., 2017).

que uma criança com SD consegue adquirir boa parte das

No desempenho motor, a força muscular constitui um

habilidades motoras de uma criança com o desenvolvi-

componente fundamental. Foi possível verificar benefícios

mento típico, apesar do aparecimento tardio. Os ganhos

após a realização de intervenção com o uso dos videoga-

motores processam-se mais rapidamente quando estimu-

mes. O mesmo resultado foi apresentado em um estudo

lados de maneira adequada por profissionais de fisiotera-

que destaca aumento da força de preensão manual após

pia e equipe multidisciplinar (BONOMO; ROSSETTI, 2010).

intervenções com o Nintendo Wii, revelando efeitos positi-

Os participantes deste estudo tiveram a oportunidade

vos atribuídos à utilização do controle Wii remote na inte-

de realizar atividades, por meio do acessório Balance do

ração das crianças com os jogos, estimulando-se o esforço

console Nintendo Wii, como agachar, deslocar-se para

em preensão manual, juntamente com a movimentação

os lados e manter-se em equilíbrio, explorando a coor-

global e coordenada dos membros superiores para a

denação motora global, o controle postural, a orientação

interação completa da criança e/ou do adolescente com

espaçotemporal, o tempo de reação, a atenção e princi-

o jogo (SALEM et al., 2012).

palmente os equilíbrios estático e dinâmico. Melhora no

Em grupos de pessoas com SD, a força muscular é

equilíbrio e na coordenação foi observada também no

uma variável que merece destaque, por ser essencial

estudo de Abdel-Rahman (2010), em crianças com SD

para a realização de um movimento eficaz e funcional em

entre 10 e 13 anos que participaram de um programa de

grande parte das tarefas funcionais, pois indivíduos com

intervenções com fisioterapia convencional e virtual asso-

SD possuem fraqueza muscular associada à hipotonia, a

ciadas (ABDEL-RAHMAN, 2010).

Tabela 1. Dados gerais das avaliações pré- e pós-intervenção.
IM1

IM2

IM3

IM4

IM5

IM6

IMG

QMG

Pré-Intervenção

DM MD DM MND FPP MD FPP MND
22,2

21,4

9,6

8,8

43

45

43

59

49

29

44,4

32

Pós-Intervenção

27,5

25,9

11,9

10,7

55

60

56

61

60

33

54

39

Valor p
0,005
0,007
0,009
0,011
0,026 0,018 0,018
0,186
0,064
0,091 0,004 0,004
DM: blocos transportados por minuto; MD: mão dominante; MND: mão não dominante; FPP: quilogramas-força; IM: idade motora, em
meses; IMG: idade motora geral; QMG: quociente motor geral.
22
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No desempenho motor, a força muscular constitui com-

desempenho de habilidades motoras específicas, como

ponente fundamental, sendo possível verificar benefícios

a coordenação global, e manter a motivação e interação

após a realização de intervenção com o uso dos videoga-

da criança e/ou do adolescente durante o processo de

mes, como apresentado em estudo com 92 adolescentes

reabilitação. São também uma importante estratégia para

com SD entre 13 e 18 anos, o qual indicou aumento no

despertar o interesse e o envolvimento dos participantes,

grau de força muscular de membros inferiores somado

levando a uma constante evolução do seu quadro clínico.

à maior agilidade e coordenação do movimento após 18

Um grupo de 105 crianças com SD entre 7 e 12 anos,

sessões de terapia com uso da realidade virtual e esteira

dividido em grupo controle, intervenção com o uso da

como aquecimento (LIN; WUANG, 2012). Aprimoramento

realidade virtual e intervenção com o uso da fisioterapia

da agilidade, da integração e da coordenação motora e

convencional, foi acompanhado em terapias com Nintendo

aumento na velocidade da marcha foram relatados para

Wii por 24 semanas, com duas sessões semanais de 1 hora

um grupo de crianças com SD que realizou fisioterapia

cada uma. O grupo que realizou a prática dos jogos apre-

com o uso da realidade virtual (WUANG, 2011).

sentou melhores resultados em comparação ao grupo de

Portanto, os jogos de realidade virtual em pacien-

fisioterapia convencional nos quesitos agilidade, veloci-

tes neurológicos podem exercer influência positiva no

dade de marcha e coordenação dos membros superiores.
REVISTA DI • NO 18 • 2020

23

Tais resultados confirmam a necessidade de estudos com

desempenho das habilidades psicomotoras em adolescen-

critérios metodológicos rigorosos para que as evidências

tes com SD, principalmente em atividades de coordena-

da eficiência desse modelo terapêutico possam ser con-

ção global, contudo outros estudos são necessários para

firmadas (WUANG, 2011).

que a compreensão dos efeitos da prática orientada de

A realidade virtual, por oferecer inovações e variedade

jogos de videogame possa ser discutida e conhecida por

com atividades lúdicas e elevado nível de prazer e satisfação,

mais profissionais que atuam em programas terapêuticos

pode envolver, motivar e contribuir com o processo terapêu-

voltados à população com SD.

tico das crianças e/ou dos adolescentes que dela precisam.
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Em um estudo com 51 entrevistados,
as avaliações foram próximas às da população em geral
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Resumo
O objetivo deste estudo foi investigar a percepção de pessoas com Deficiência Intelectual sobre sua qualidade
de vida. Os participantes foram selecionados para o estudo pela indicação de profissionais de serviços
públicos de saúde e assistência social da cidade de São Paulo. Incluíram-se 51 indivíduos com idade de
19 a 54 anos e diagnóstico médico de Deficiência Intelectual, sem comorbidades, deficiências físicas nem
transtornos mentais. Os participantes responderam ao questionário World Health Organization Quality
of Life — Disability para pessoas com deficiência (WHOQOL-Dis-ID). Os dados obtidos foram analisados e
relacionados com as variáveis: sexo, idade, raça, diagnóstico médico e perfil socioeconômico. Os indivíduos
alcançaram maior pontuação no domínio psicológico e menor pontuação no domínio discriminação. As
variáveis sexo, raça e perfil socioeconômico apresentaram correlação com o domínio social.
Palavras-chave: Autonomia pessoal; Deficiência Intelectual; Qualidade de vida; Inquéritos e
questionários; Adulto.

O

interesse no estudo da qualidade de vida

podem variar dependendo do suporte recebido, das con-

(QV) das pessoas com deficiência tem acom-

dições de vida e das expectativas (MATTEVI et al., 2012).

panhado o crescimento desse grupo da

Essas medidas servem de indicadores para a definição e

população em todo o mundo (SILVEIRA

avaliação de tratamentos, procedimentos e estratégias na

et al., 2013). As supostas dificuldades de compreensão e

área da saúde. Com esse propósito, a OMS desenvolveu

incapacidade para perceber sua situação dificultam as

um questionário de QV genérico e módulos para situações

pesquisas com pessoas com Deficiência Intelectual (DI)

específicas, como o World Health Organization Quality of

(WHOQOL GROUP, 1994), no entanto os estudos e as polí-

Life — Disability (WHOQOL-Dis), específico para a popu-

ticas públicas sobre inclusão social ressaltam a importân-

lação com deficiência. O WHOQOL-Dis tem versões para

cia da participação efetiva desses indivíduos, o que torna

deficiência física (WHOQOL-Dis-PD), DI (WHOQOL-Dis-ID)

os estudos sobre suas percepções ainda mais relevantes

e resposta por seus representantes (WHOQOL-Dis-Proxy),

(TAUB; FOSTER, 2020; HALL, 2017).

quando os indivíduos não apresentam condições de res-

A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu QV

26

ponder por si próprios (BREDEMEIER et al., 2014).

como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida

Em geral, as pesquisas sobre a QV de pessoas com DI

no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele

apresentam a percepção de seus familiares ou dos pro-

vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões

fissionais que lhes atendem, raramente refletindo a opi-

e preocupações” (WHO, 1998). A avaliação de QV implica

nião delas próprias a respeito de suas vidas. Também

que as experiências de pessoas com suas incapacidades

são escassas as pesquisas comparando as percepções
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das pessoas com DI e as de seus representantes, apesar da relevância da coleta de múltiplas opiniões para a
avaliação da QV dessa população (RAND; CAIELS, 2015;
SILVEIRA et al., 2013).
Dessa forma, este estudo propôs-se a investigar a percepção de indivíduos com DI sobre sua QV, visando contribuir para a discussão sobre a importância de seus próprios relatos.

MÉTODO
Trata-se de um estudo prospectivo, descritivo, transversal e quantitativo. Participaram dele 51 indivíduos
usuários de dois serviços públicos de saúde e assistência
social da cidade de São Paulo, com diagnóstico médico

O estudo da narrativa
de pessoas com DI
sobre suas vidas é
fundamental para a
compreensão de suas
necessidades, avaliação
e desenvolvimento de
políticas e protocolos
de intervenção mais
assertivos.

de DI. Os integrantes das equipes responsáveis pelos
atendimentos nas instituições (fonoaudiólogas, psicólogas, assistentes sociais e educadores físicos) indicaram

resposta a perguntas em sequência (BREDEMEIER et

os participantes, selecionando os que apresentavam

al., 2014);

boas habilidades comunicativas.
Os critérios para inclusão foram:
• Ser indicado por um dos profissionais da equipe responsável pelo atendimento na instituição;
• Ter entre 19 e 59 anos, intervalo considerado como a
idade adulta pela OMS;
• Constar, do prontuário do serviço ao qual é vincu-

• Teste de competência discriminativa: avalia se a pessoa tem condições de discriminar entre as três opções
exibidas na grade de resposta. Foi utilizada apenas a
versão para escala de 1 a 3, com três perguntas, em
que o participante deve escolher entre as opções de
resposta nunca, às vezes ou sempre (BREDEMEIER et
al., 2014);

lado, diagnóstico de DI de qualquer grau segundo a
Classificação Internacional de Doenças e Problemas

A avaliação da QV foi feita pelo WHOQOL-Dis-ID, com-

Relacionados à Saúde 10 (CID-10). Os indivíduos com

posto da versão adaptada do WHOQOL-Bref e Módulo

síndrome de Down (CID-10 Q.90) foram incluídos no

de Incapacidades, desenvolvido pela OMS, adaptado e

estudo independentemente do diagnóstico de DI.

validado para o português brasileiro (BREDEMEIER et
al., 2014). O WHOQOL-Bref avalia a qualidade de vida em

Os critérios para exclusão foram:

quatro domínios (físico, psicológico, social e ambiental), e

• Não concordar em participar do estudo;

o Módulo de Incapacidades, os domínios discriminação,

• Apresentar deficiências físicas e/ou diagnóstico médico

autonomia e inclusão. O questionário contém escala de

de transtornos mentais associados à DI;
• Apresentar pelo menos um erro no rastreamento pré-entrevista, descrito no método.

resposta de 1 a 3.
A amostra foi caracterizada por meio do Questionário
sobre Perfil Socioeconômico (ABEP, 2015).
A coleta de dados foi realizada em quatro etapas:

O rastreio pré-entrevista consistiu em:

• Levantamento de serviços vinculados às Secretarias

• Teste de aquiescência: composto de quatro questões

de Saúde e Assistência Social da cidade de São Paulo

com duas opções de resposta (sim ou não) cada uma,

que atendessem a indivíduos com DI, por meio de con-

identifica se a pessoa tem tendência a dar a mesma

tato prévio da pesquisadora;
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• Contato com os gestores dos serviços de saúde e assis-

138 participanes
indicados pelos
profissionais dos
serviços de saúde

tência social e solicitação de autorização para a realização do estudo;
• Reunião com os profissionais responsáveis pelos atendimentos e pela identificação dos usuários dos serviços de saúde que deveriam participar da pesquisa e
solicitação de seleção de indivíduos que preenches-

87 excluídos

51 excluídos

Sete apresentaram
deficiência física

Todos
responderam ao
questionário de
qualidade de vida

sem os critérios de inclusão do estudo;
• Entrevistas. Os participantes foram contatados pessoalmente durante suas atividades de rotina nos
serviços. Após a explicação da pesquisa, solicitou-se a assinatura do termo de assentimento e de
rastreamento pré-entrevista (teste de competência
discriminativa e teste de aquiescência), e os ques-

Um apresentou
diagnóstico de
transtorno mental

tionários WHOQOL-Dis-ID e de perfil socioeconômico foram aplicados.
Foram analisadas as relações entre o escore obtido

78 falharam
na pré-entrevista

pela aplicação do WHOQOL-Dis-ID e idade, sexo,
raça, diagnóstico médico e nível socioeconômico.
Executaram-se as análises estatísticas descritivas e
inferenciais com o software Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS) versão 21 para Windows. Os
dados quantitativos foram expressos em medianas e
intervalos interquartil IQ (25–75%). Para relacionar as
variáveis de interesse com os domínios do WHOQOLDis-ID, foi utilizada a análise de covariância (ANCOVA).
Quando os pressupostos dos modelos não foram válidos,
transformações nas variáveis fizeram-se necessárias.
Para as comparações envolvendo mais de duas cate-

Tabela 1. Caracterização do grupo de estudo.
Características

N

%

Masculino

24

47,06

Feminino

27

52,94

Branca/amarela

26

50,98

Negra/parda

25

49,02
37,25

Sexo

Raça

Diagnóstico

gorias, aplicou-se o pós-teste de Tukey. Foi considerado

F70

19

o valor de significância estatística menor ou igual a 5%

F71 ou F72

10

19,61

(p≤0,05) em todas as análises inferenciais.

F79

14

27,45

Q90

8

15,69

10

19,61

O estudo recebeu aprovação dos Comitês de Ética
em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo, sob o parecer nº 2.022.521, e da Secretaria

Nível socioeconômico
A/B1
B2

12

23,53

C1

18

35,29

C2/D-E

11

21,57

Escola especial

12

23,53

nados para participação na pesquisa conforme ilustrado

Ensino fundamental imcompleto/completo

22

43,14

pelo fluxograma exibido na Figura 1.

Ensino médio imcompleto/completo

17

33,33

Municipal de Saúde, sob o parecer nº 2.224.188.

RESULTADOS
Os indivíduos indicados pelos serviços foram selecio-

28

Figura 1. Fluxograma: inclusão dos participantes na pesquisa.
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Grau de instrução

Participaram do estudo 51 indivíduos com DI com ida-

Ao analisar as associações entre as variáveis de inte-

des entre 19 e 54 anos (média=30,31). A caracterização

resse e os diferentes domínios do WHOQOL-Dis-ID, obser-

de sexo, raça, nível socioeconômico, grau de instrução,

vou-se que os participantes com DI leve pontuaram melhor

diagnóstico médico e local de atendimento está descrita

no domínio físico do que os com DI não especificada

na Tabela 1.

(p=0,01) (Figura 2).

Para fins de análise estatística, em razão do número

No que se refere às associações entre domínio social

reduzido de participantes em determinados subgrupos,

e sexo, constatou-se maior pontuação entre os participan-

foram realizados os seguintes agrupamentos:

tes do sexo masculino (p=0,03) (Figura 3).

• Os dois participantes de raça amarela foram somados
ao subgrupo de raça branca, e os seis indivíduos de
raça negra, ao subgrupo de raça parda;

100

• Os dois indivíduos com diagnóstico de DI grave (CID10 F72) foram somados ao subgrupo com diagnóstico

80

de DI moderada (CID-10 F71);
• Três participantes de nível socioeconômico A foram
Físico

incluídos no subgrupo B1, e os dois participantes de
nível D-E, incluídos no subgrupo C2.

Percepção da qualidade de vida

*

*

*
*

60
40
20

Em relação à satisfação com a vida nos sete domínios avaliados pelo questionário, os indivíduos apresen-

0

taram maior pontuação média nos domínios inclusão

F70.0 F71.0 ou F72.0

(média=79,9; desvio padrão — DP=17,41) e psicológico

F79.0

Q90

Diagnóstico

(média=79,58; DP=15,3) e menor média no domínio dis-

Figura 2. Domínio físico versus diagnóstico.

criminação (média=41,83; DP=27,16) (Tabela 2).

Tabela 2. Pontuação nos domínios do questionário WHOQOL-Dis-ID.
N

Média

Desvio
padrão

Mínimo

1º Quartil

Mediana

3º Quartil

Máximo

Físico

51

71,15

15,84

35,71

60,71

71,43

85,71

10

Psicológico

51

79,58

15,30

41,67

75,00

83,33

91,67

100

Social

51

72,55

22,07

33,33

58,33

66,67

100,00

100

Ambiental

51

74,51

15,20

37,50

62,50

75,00

87,50

100

DIS

51

41,83

27,16

0,00

33,33

33,33

50,00

100

AUT

51

66,34

28,77

0,00

50,00

66,67

91,67

100

INC

51

79,90

17,41

41,67

66,67

83,33

91,67

100

WHOQOL

WHOQOL-Dis-ID: World Health Organization Quality of Life — Disability para pessoas com deficiência; DIS: discriminação; AUT:
autonomia; INC: inclusão.
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A Figura 4 mostra as associações entre o domínio

Não foram encontradas associações significativas entre

social e a variável raça. O grupo de raça branca/ama-

as variáveis e os domínios ou entre as variáveis idade e

rela apresentou maior pontuação que o de raça negra/

grau de instrução e qualquer domínio.

parda (p<0,01).
As associações entre o domínio social e o nível socioe-

DISCUSSÃO

conômico indicaram que o grupo de nível socioeconômico

Os critérios de exclusão geraram acentuada perda

A/B1 apresentou maior pontuação que o grupo C2/D-E

de participantes. Um número significativo de indivíduos

(p=0,03), como apontado na Figura 5.

indicados pelos serviços como potenciais participantes
da pesquisa tinha boas habilidades comunicativas, mas
no rastreamento de linguagem apresentou erros que os
impediu de integrar a amostra.

100

O estudo encontrou escores de satisfação com a vida
semelhantes aos da população brasileira geral, apresen-

80

*

tados no artigo de validação do protocolo WHOQOL-bref

Social

*
60

(FLECK et al., 1999). Os dados corroboram pesquisas com
a população israelense (ARATEN-BERGMAN, 2015) e a
australiana (BLAKE, 2017). Os resultados podem ser jus-

40

tificados pela hipótese de que o conceito de QV está mais
associado a questões subjetivas percebidas pelos indiví-

20

duos do que com as incapacidades objetivas.
Associações entre as variáveis sexo, raça e nível

0

socioeconômico e a percepção da QV, como as encontraMasculino

Feminino
Gênero

das para o domínio social, foram observadas em diversos estudos com a população em geral, com indivíduos

Figura 3. Domínio social versus sexo.

com DI e com outros grupos, como idosos e pessoas com

100

100
*
80

*

*
*

60

40

20

20

0

0
Negra/parda
Raça

Figura 4. Domínio social versus raça.
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*

60

40

Branca/amarela

30

Social

Social

80

*

A/B1

B2
C1
Nível econômico

C2/D-E

Figura 5. Domínio social versus nível socioeconômico.

doenças crônicas (ALMEIDA-BRASIL et al., 2017; RAND; MALLEY, 2017).
Um estudo de normatização do WHOQOL-Bref registrou escores mais
baixos para o sexo feminino em todos os domínios, exceto para o social,
e maiores escores para a população de nível socioeconômico A1, dimi-

A avaliação da
QV de pessoas
com DI deve
considerar,
sempre que
possível, a
percepção
do próprio
indivíduo.

nuindo gradativamente até o nível D-E.
Apesar de os resultados deste estudo apontarem para associações
apenas no domínio social, mulheres e indivíduos com níveis socioeconômicos classificados como C2 e D-E apresentaram escores menores
para outros domínios do questionário. As mulheres obtiveram escores
mais baixos em cinco dos sete domínios, e indivíduos com nível socioeconômico classificado com C2-D-E, escores inferiores aos outros níveis
socioeconômicos em quatro dos sete domínios. As associações podem
ser justificadas por questões sociais, como discriminação e menos oportunidades de inserção no mundo do trabalho. Outra hipótese sobre
as diferenças de respostas relacionadas ao sexo é que mulheres relatam maior sensibilidade e mais sentimentos negativos do que homens
(ALMEIDA-BRASIL et al., 2017).
A não observação de correlações entre QV e diagnóstico de DI corrobora estudos anteriores, que alcançaram resultados pouco conclusivos. Simões, Santos e Claes (2015), após aplicarem dois questionários
de QV, verificaram correlação entre diagnóstico médico e os resultados dos testes, mas com resultados divergentes entre os questionários
utilizados. Outro estudo não demonstrou diferenças nos escores de
QV entre os grupos DI leve e moderada (MCGILLIVRAY et al., 2009).
Uma das justificativas para a ausência de correlações com o grau da DI
neste estudo é o fato de que, na maioria das vezes, o diagnóstico se dá
na infância, sendo passível de diferenças ao longo do tempo, a depender do ambiente do indivíduo. Assim, o grau da DI avaliado durante o
desenvolvimento infantil pode não refletir a funcionalidade do indivíduo na fase adulta.
A ausência de associações entre a QV e as variáveis idade e grau
de instrução também foi observada no estudo de validação do questionário WHOQOL-Dis-ID. Uma justificativa para esse achado é a reduzida relevância dessas questões na vida diária das pessoas com DI.
Em relação ao grau de instrução, pesquisadores apontam para o
grande número de indivíduos que, apesar de incluídos no ensino
regular, pouco progridem em relação à alfabetização e aprendizagem
(PLETSCH, 2014; SAMPAIO DE OLIVEIRA, 2015). Durante as entrevistas, foi visto que, a despeito do grau de instrução referido, a maioria
dos entrevistados não apresentava habilidades de leitura, de escrita
nem de matemática básica. Quanto à idade cronológica, muitas pessoas relataram rotina, responsabilidades e cobranças sociais não
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compatíveis com o que é convencionado para indiví-

com DI sobre suas vidas é fundamental para a compreen-

duos em idade adulta.

são de suas necessidades, avaliação e desenvolvimento

Nas entrevistas, grande parte dos indivíduos com DI

de políticas e protocolos de intervenção mais assertivos.

disse nunca terem sido perguntados sobre como se sen-

Como limitações do estudo, deve ser mencionada a

tiam a respeito de suas vidas e não serem considerados

não inclusão das variáveis estado civil e ocupação nas

quando expunham seus sentimentos e desejos. Nesse

correlações com os resultados obtidos na aplicação dos

cenário, o estudo contribui para preencher essa lacuna, ao

questionários.

considerar a percepção da pessoa com deficiência sobre
sua QV. Profissionais responsáveis pela assistência a essa

CONCLUSÃO

população devem estar atentos às suas ações no tocante

Pessoas com DI apresentaram percepção da QV seme-

às dificuldades de compreensão e manejo das situações

lhante à encontrada na população em geral. Os achados

apresentadas pelos indivíduos com DI, promovendo pos-

sugerem que a avaliação da QV de pessoas com DI deve

sibilidades de escuta e orientando familiares e comuni-

considerar, sempre que possível, a percepção do pró-

dade no mesmo sentido. O estudo da narrativa de pessoas

prio indivíduo.
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Funcionalidade e incapacidade em
crianças e adolescentes com epilepsia
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Melhores resultados foram relacionados a maiores valores de
quociente de inteligência e foram inversamente proporcionais
à idade do paciente e ao tempo de duração da doença
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Resumo
A funcionalidade abrange funções e estruturas do corpo, atividade e participação, segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS). A presença de crises epilépticas em crianças, independentemente da frequência, associa-se a níveis mais baixos de
funcionalidade. O objetivo do estudo foi avaliar a funcionalidade de crianças e adolescentes com epilepsia e sua relação
com variáveis clínicas e quociente de inteligência (QI) por meio das escalas Adaptativa de Funcionalidade — Pediatric
Evaluation of Disability Inventory Computer Adaptive Test (PEDI-CAT) — e Wechsler Abreviada de Inteligência (WASI).
A amostra consistiu de 42 crianças e adolescentes com epilepsia, com idade média de 10,4 anos (±3,72), duração média
da doença de 5,9 anos (±3,94) e média de idade de início das crises de 4,5 anos (±3,43). Foram observadas correlações
negativas entre os domínios do instrumento PEDI-CAT e as variáveis clínicas: atividade de vida diária — duração da
epilepsia, mobilidade — duração da epilepsia e idade; social/cognitivo — idade e duração da epilepsia; e responsabilidade
— duração da epilepsia. Também se observaram correlações positivas entre os quatro domínios do instrumento PEDI-CAT
e o QI. Melhores resultados nos domínios da escala de funcionalidade foram relacionados a maiores valores de QI e foram
inversamente proporcionais à idade do paciente e ao tempo de duração da doença.

Palavras-chave: Epilepsia; Funcionalidade; Neuropsicologia; Infância; Adolescência.

A

epilepsia é definida como um dis-

social e redução da satisfação com a vida (HERMANN;

túrbio cerebral caracterizado pela

JACOBY, 2009).

predisposição do cérebro para

A epilepsia é uma das doenças neurológicas graves

gerar crises epilépticas, com con-

mais comuns na infância e na adolescência. A incidência

sequências neurobiológicas, cogni-

de epilepsia na infância, na população mundial, é bastante

tivas, psicológicas e sociais (FISHER

variável, com taxas entre 20 e 375 casos/100 mil habitan-

et al., 2005). Já as crises epilépticas seriam a ocorrência

tes, com taxas maiores no primeiro ano de vida, ocorrendo

transitória de sinais e/ou sintomas, devido à atividade

decréscimo ao longo dos anos da infância até a adoles-

neuronal excessiva ou síncrona no cérebro. Os sintomas

cência (CAMFIELD; CAMFIELD, 2002). Verifica-se maior

incluem alterações súbitas e transitórias de consciência,

prevalência de epilepsia nos países em desenvolvimento.

eventos motores, sensoriais, autonômicos ou psíquicos

A epilepsia com início na infância tem impacto em longo

percebidos pelo paciente ou por um observador.

prazo na qualidade de vida relacionada à saúde, podendo

A frequência das crises epilépticas é um dos princi-

gerar sequelas neurológicas graves. Mesmo os pacientes

pais fatores que contribuem para dificuldades psicosso-

com bom prognóstico apresentam maior risco de proble-

ciais, diminuição da qualidade de vida e estigma no meio

mas sociais e educacionais na vida adulta (SILLANPÄÄ

social (BAKER et al., 2000). Em adultos com epilepsia, tem

et al., 1998).

sido associada com autoestima e autoeficácia prejudicadas,

A epilepsia tem impacto na vida pessoal e familiar da

ansiedade e depressão, sofrimento emocional, isolamento

criança (DUNN; AUSTIN, 1999). A própria epilepsia varia

em termos de gravidade, mas muitas crianças com epilep-

por fatores como idade de início das crises e crises focais,

sia têm outras deficiências associadas, como déficit cogni-

que evoluem para crises tônico-clônicas bilaterais (KERNE;

tivo ou motor e alterações comportamentais (CAMFIELD;

CHAPIESKI, 2015).

CAMFIELD, 2002).

A maioria (83%) dos pais de crianças que apresenta-

Crianças e adolescentes com epilepsia apresentam

ram pelo menos uma crise no ano anterior relatou pelo

maiores dificuldades emocionais e sociais (TSE et al., 2007),

menos uma restrição em uma atividade devido à epilep-

transtornos comportamentais e psiquiátricos (BERG et al.,

sia. A imposição de restrições provavelmente não refleti-

2004) e problemas relacionados à escola (DUNN et al.,

ria os riscos, mas sim a superproteção dos pais (CARPAY

2010). Dificuldades emocionais e sociais nesse grupo etá-

et al., 1997). Portanto, verifica-se a importância de levar

rio podem ser explicadas por fatores psicossociais e clíni-

em consideração os fatores ambientais (apoio e relacio-

cos relacionados à condição crônica de saúde (AUSTIN

namentos) para melhor compreensão do contexto geral.

et al., 2001).

O inventário PEDI foi publicado inicialmente em 1992,

Funcionalidade é um termo que abrange todas as

com posterior revisão e transformação para a atual versão,

funções e estruturas do corpo, atividade e participação,

que utiliza a testagem computadorizada adaptativa (CAT),

enquanto incapacidade consiste em deficiências, limita-

o PEDI-CAT (em inglês: Pediatric Evaluation of Disability

ções das atividades ou restrição na participação (WHO,

Inventory Computer Adaptive Test). Várias pesquisas têm

2001). As habilidades funcionais podem ser definidas como

demonstrado a aceitação, a importância e a adequação

a capacidade da pessoa para cuidar de si mesma e adap-

aos meios acadêmico e clínico da versão brasileira, adap-

tar-se aos diferentes contextos (KERNE; CHAPIESKI, 2015).

tada por Mancini et al. (2016).

Algumas pesquisas têm procurado identificar os fatores

A PEDI foi criada para avaliar a capacidade e o desem-

relacionados às crises epilépticas e à independência fun-

penho funcional em crianças com idades entre 6 meses

cional. A presença de crises epilépticas, independente-

e 7 anos e 5 meses. Os três domínios das habilidades fun-

mente da frequência de crises, foi associada com níveis

cionais do PEDI mensuram, por meio de 197 itens, as capa-

mais baixos de funcionalidade (PAPAZOGLOU et al., 2010).

cidades de autocuidado, mobilidade e função social em

Entre os fatores relevantes para avaliação do impacto da

atividades de vida diária. Um domínio adicional é o de

epilepsia na funcionalidade na infância e adolescência

assistência do cuidador, que inclui 20 itens para mensu-

estão: o número de medicamentos anticrise (MAC), a

rar a ajuda que o responsável fornece quando a criança

idade de início, o tempo de duração da doença e as cri-

está realizando tarefas no cotidiano (MANCINI et al., 2016).

ses que evoluem para tônico-clônica bilateral (KERNE;

Essa escala se propõe a medir a capacidade da criança

CHAPIESKI, 2015).

para realizar uma atividade em situação controlada e o

Os aspectos relacionados à funcionalidade e à incapaci-

seu desempenho em seu ambiente natural. De acordo

dade incluem: função social, mobilidade, cuidado pessoal,

com o PEDI, as habilidades funcionais são atividades

comunicação, entre outros (WHO, 2001). Esses elemen-

cotidianas da criança, enquanto as limitações na funcio-

tos são avaliados em escalas de habilidades funcionais,

nalidade são dificuldades para desempenhar atividades

como a Escala Vineland de Comportamento Adaptativo e

diárias. Também discutido na PEDI, o termo deficiência

a Escala de Avaliação Pediátrica de Incapacidade (PEDI).

se refere a limitações no meio social devido a prejuízos

O domínio de atividades de vida diária da Escala

funcionais (HALEY et al., 1992). O conceito de deficiência

Vineland está inversamente correlacionado com a idade

tem significado semelhante a “restrição da participação”

de início das crises: quanto mais cedo o início das crises,

na Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF)

maior o prejuízo no desenvolvimento das habilidades de

(ØSTENJØ et al., 2006; CERNIAUSKAITE et al., 2012).

autocuidado, gerando maior dependência dos cuidadores.

O domínio que avalia o nível de assistência do cui-

As habilidades sociais também podem ser influenciadas

dador objetiva adquirir informações sobre o grau de
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independência da criança para realizar uma tarefa. A

inclusão foram: idade entre 4 anos e 18 anos, ambos os

quantidade de ajuda que a criança necessita da família

sexos, com epilepsia ativa, ou seja, em tratamento regular

mostrará seu nível de desempenho (MANCINI et al., 2016).

ou quando a crise mais recente ocorreu no último ano.

Em contrapartida, na CIF a influência do meio social é

Os critérios de exclusão foram: comorbidades graves

conceituado e classificado dentro dos fatores ambientais,

clínicas e neuropsiquiátricas nos pacientes, incluindo

podendo ser um facilitador ou uma barreira. Apesar da

deficiência física e intelectual moderada e grave que

semelhança entre alguns conceitos,

impossibilitassem a aplicação e a

identificam-se diferenças dentro

interpretação dos testes propostos

dessas ferramentas, principalmente

e distúrbios psiquiátricos graves

pela especificidade das atividades
no PEDI, em comparação com a CIF,
que é uma classificação universal
de funcionalidade.
Crianças com epilepsia que tiveram uma ou mais crises epilépticas
no último ano apresentaram maior
nível de incapacidade, em comparação com aquelas com crises controladas. A frequência de crises
não foi associada a diferenças no

Dois domínios, o
de atividade de
vida diária e o
de mobilidade,
apresentaram
correlações
negativas com a
duração da epilepsia,
em anos.

nos cuidadores.
O PEDI-CAT foi utilizado para
avaliar as habilidades funcionais
dos pacientes em quatro domínios:
atividades de vida diária; mobilidade; social/cognitivo; e responsabilidade. O conteúdo-balanceado
consiste em aproximadamente
30 itens por domínio, conforme a
idade, incluídos em um banco de
itens de 276 atividades funcionais

desenvolvimento de habilidades

adquiridas durante a infância, a

funcionais, sugerindo que todas

adolescência e a vida jovem adulta.

as crianças que continuam apresentando crises, mesmo

Nos três primeiros domínios, cada item é classificado em:

que estas sejam consideradas bem controladas, estão em

1 — incapaz; 2 — difícil; 3 — um pouco difícil; 4 — fácil; 5

risco de déficits funcionais (PAPAZOGLOU et al., 2010).

— não sei. No domínio responsabilidade, para cada item

Dessa forma, sugere-se que a relação entre funcio-

é atribuída uma pontuação de 0 a 5, sendo a máxima indi-

nalidade e epilepsia poderia ser um problema com-

cativa de total independência. Dirigido a um público-alvo

plexo, não explicado apenas por fatores de gravidade da

desde o primeiro ano de vida até os 21 anos de idade, o

doença. Seu diagnóstico influencia diretamente o desen-

PEDI-CAT procura identificar déficits funcionais e avaliar

volvimento da criança, sendo necessárias mais pesqui-

o tratamento/a reabilitação (MANCINI et al., 2016).

sas abordando funcionalidade/incapacidade e seus cor-

A pontuação do inventário PEDI-CAT inclui resultados

relatos (CHAPIESKI et al., 2005; PAPAZOGLOU et al., 2010;

em faixa de percentil (<5; 5–25; 25–50; 50–75; >75) e escore

KERNE; CHAPIESKI, 2015).

T, que podem ser usados para descrever o desempenho

Os objetivos deste estudo foram avaliar, em crianças e

de uma criança, em comparação com outras da mesma

adolescentes com epilepsia, a capacidade e o desempenho

idade. Quanto mais alta a pontuação, maior a capacidade

nas atividades e os fatores que impactam a funcionalidade.

funcional no respectivo domínio.
A média para cada grupo etário é de 50 pontos no

MÉTODOS
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). A amostra
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escore T, com um desvio padrão de 10. Dessa forma, pontuações entre 30 e 70 (média+2 de desvios padrão) estão
dentro da faixa esperada para a idade (Tabela 1).

consistiu em crianças e adolescentes com epilepsia ativa,

O PEDI-CAT é um instrumento de avaliação funcional

em tratamento regular, e seus cuidadores. Os critérios de

fundamentado nos conceitos da CIF. Os três domínios de
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Tabela 1. Descrição resumida do conteúdo dos domínios e escores dos itens do Pediatric Evaluation of Disability Inventory
Computer Adaptive Test.
Domínios

Conteúdo

Escore dos itens

Atividades de
vida diária

Vestir-se; manter-se limpo; tarefas de casa;
alimentação; hora da refeição.

Incapaz = Não consegue, não sabe ou é muito novo.

Mobilidade

Movimentos básicos e transferências; ficar
de pé e andar; degraus e rampas; correr e
brincar; cadeira de rodas.

Social/cognitivo

Comunicação; interação; cognição cotidiana;
autorregulação.

Difícil = Faz com muita ajuda, tempo extra ou esforço.
Um pouco difícil = Faz com um pouco de ajuda, tempo extra ou esforço.
Fácil = Faz sem ajuda, tempo ou esforço, ou as habilidades da criança estão
além desse nível.
Não sei.
O adulto/cuidador assume completa responsabilidade e a criança, nenhuma.
O adulto/cuidador assume a maior parte da responsabilidade e a criança
assume pouca.

Responsabilidade

Organização e planejamento; cuidar das
necessidades diárias; gerenciamento da
saúde; manutenção da segurança

O adulto/cuidador e criança compartilham as responsabilidades igualmente.
A criança assume a maior parte da responsabilidade com pouca instrução,
supervisão ou orientação de um adulto/cuidador.
A criança assume completa responsabilidade, sem qualquer instrução,
supervisão ou orientação de um adulto/cuidador.
Não sei.

Fonte: adaptado de Mancini et al. (2016).

habilidades funcionais do PEDI-CAT (atividades diárias,

composto por quatro subtestes: mosaicos; situações; cate-

mobilidade e social/cognitivo) são direcionados para

gorias; e padrões; a aplicação dos dois primeiros fornece

a dimensão atividade, definida como desempenho em

um indicativo da capacidade de raciocínio concreto e

tarefas distintas. O domínio responsabilidade analisa um

abstrato, enquanto os demais provêm dados sobre as

aspecto da participação, definida como o envolvimento

habilidades espaciais com enfoque viso-motor. Os quatro

em situações de vida. Participação implica o envolvimento

subtestes fornecem o QI.

em conjuntos complexos de atividades culturalmente típicas, além de algum grau de autonomia ou escolha pessoal.

RESULTADOS

Assim, os itens do domínio responsabilidade procuram

Quarenta e duas crianças e adolescentes (23 meninos,

capturar a extensão na qual o jovem começa a assumir

54,8%; 19 meninas, 45,2%) com idade média de 10,4 anos

o controle sobre a organização e a gestão das principais

(±3,72) e seus cuidadores participaram do estudo entre

tarefas da vida (MANCINI et al., 2016).

março de 2019 e março de 2020. Os cuidadores tinham

Para a mensuração do quociente de inteligência (QI),

idade média de 40,5 (±8,22) anos, grau de parentesco com

foi utilizada a Escala Wechsler Abreviada de Inteligência

os pacientes (27 mães, 81,8%; 4 pais, 12,1%; 1 avó, 3%; 1 tia,

(WASI). A WASI consiste em uma bateria de quatro sub-

3%) e 63,6% tinham entre 9 e 12 anos de escolaridade.

testes — vocabulário; cubos; semelhanças; e raciocínio

A idade média de início das crises dos participantes

matricial — que devem ser aplicados individualmente

foi de 4,5 anos (±3,43) e a duração média da epilepsia, de

e fornecem o QI verbal (QIV), o QI de execução (QIE) e,

5,9 anos (±3,94). Os tipos de crises epilépticas foram clas-

quando unificados, obtêm-se o QI total (QIT). No entanto,

sificados como: focal disperceptiva (n=24; 40,7%); focal não

pode-se realizar uma aplicação parcial utilizando-se ape-

disperceptiva (n=5; 8,5%); tônico-clônica (n=20; 33,9%);

nas dois subtestes, vocabulários e raciocínio matricial,

ausência (n=8; 13,6%); e mioclônica (n=2; 3,4%). A etiologia

para se obter o QI estimado.

da epilepsia foi classificada como: estrutural (n=11; 26,2%);

Também foi aplicada a Escala SON-R 2½-7[a], versão

genética (n=12; 28,6%); e desconhecida (n=19; 45,2%). Os par-

abreviada do teste SON-R 2½-7, para avaliar as crianças de

ticipantes usavam um (n= 22; 52,4%), dois (n=10; 23,8%) ou

4 e 5 anos de idade. É um teste não verbal de inteligência

mais de três MACs (n=10; 23,8%). As síndromes epilépticas
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foram: ausência da infância (n=4; 9,5%); ausência juvenil

relação, indicando que os pacientes com monoterapia de

(n=4; 9,5%); síndrome de Doose (n=1; 2,4%); e epilepsia

MAC apresentaram maior média do que os outros com

mioclônica juvenil (EMJ) (n=1; 2,4%). Portanto, foi possível

mais de uma MAC (p=0,045). Por fim, no domínio respon-

classificar as síndromes epilépticas em 23,8% da amostra.

sabilidade, emergiu correlação negativa com tempo de

Os participantes apresentaram: média de QIV de 75,5

duração da epilepsia (r= -0,430; p=0,005).

(±16,78); média de QIE de 76,5 (±17,00); e média de QIT

Quando analisadas as variáveis demográficas com

de 73,4 (±16,93). Os resultados estavam na faixa limítrofe,

os domínios do inventário PEDI-CAT, não foram encon-

de acordo com o manual da bateria de teste utilizado

tradas relações significativas. Entretanto, observou-se

(WECHSLER, 2014).

variação decrescente nas médias do escore T conforme

Os resultados dos domínios do PEDI-CAT, de acordo

aumento da idade dos participantes da pesquisa. Houve

com a tabela normativa do próprio instrumento, foram:

correlação positiva entre os domínios do PEDI-CAT com

atividade de vida diária, média de 36,4 (±15,72); mobili-

o QIV: atividade de vida diária (r= 0,635; p<0,001); mobi-

dade, média de 39,3 (±13,84); 3) social/cognitivo, média de

lidade (r= 0,437; p=0,004); social/cognitivo (r= 0,644;

28,0 (±13,17); e responsabilidade, média de 29,3 (±11,64).

p<0,001); e responsabilidade (r= 0,575; p<0,001). Também

Portanto, houve maior comprometimento nos dois últimos

se observou correlação positiva com o QIE: atividade

domínios (Figura 1).

de vida diária (r= 0,533; p<0,001); mobilidade (r= 0,353;

O domínio de atividade de vida diária apresentou cor-

p=0,022); social/cognitivo (r= 0,434; p<0,004); e respon-

relação negativa com a duração da epilepsia em anos (r=

sabilidade (r= 0,391; p<0,010), assim como houve corre-

-0,366; p=0,017). No domínio mobilidade, foram identifica-

lação positiva com o QIT: atividade de vida diária (r=

das correlações negativas com a duração da epilepsia (r=

0,631; p<0,001); mobilidade (r= 0,439; p=0,004); social/

-0,450; p=0,003). Também se observou tendência a menor

cognitivo (r= 0,585; p<0,001); e responsabilidade (r=

idade ter escore maior nesse domínio (r= -0,302; p=0,052),

0,492; p=0,001) (Figura 2).

enquanto no social/cognitivo foram encontradas correlações negativas com a idade em anos (r=-0,476; p=0,001),
o tempo de duração da epilepsia (r= -0,498; p=0,001) e a
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<0,001

<0,001

<0,001

0,004

<0,001

0,001

Responsabilidade

Atividades diárias

Mobilidade

Social/Cognitivo

Responsabilidade

Média + DP
Média + DP
Média + DP

Figura 1. Avaliação do Pediatric Evaluation of Disability
Inventory Computer Adaptive Test dividido por domínios.
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Figura 2. Correlação entre Pediatric Evaluation of Disability
Inventory Computer Adaptive Test e quociente de inteligência.

DISCUSSÃO
Nesta amostra de crianças e adolescentes com epilepsia, o PEDI-CAT mostrou-se eficaz em identificar as habilidades funcionais mais prejudicadas no ambiente familiar
e social dos participantes. Outro estudo com crianças com
e sem deficiência verificou que os escores do PEDI-CAT
são estáveis ao longo do tempo e têm excelente confiabilidade teste-reteste. A escala foi capaz de diferenciar entre
grupos de crianças com e sem deficiências, de acordo
com as respostas dos pais, nos quatro domínios (DUMAS
et al., 2012). Em conformidade com estudos anteriores, a
média geral dos domínios que compõem a avaliação da
funcionalidade apresentou-se abaixo do esperado para

A duração da epilepsia
mostrou relação
negativa com as tarefas
de participação em
situações de vida, e as
dificuldades tendem a
aumentar conforme o
tempo de doença.

a idade cronológica (KERNE; CHAPIESKI, 2015), principalmente nos domínios social/cognitivo e responsabilidade do PEDI-CAT, em comparação com a tabela normativa do teste.

Na seção de mobilidade, que inclui habilidades de

Neste trabalho, crianças com epilepsia ativa e em

movimentação em diferentes ambientes, como a capaci-

acompanhamento regular apresentaram déficits na rea-

dade de entrar e sair de ônibus público, a habilidade dos

lização de atividades funcionais, resultado semelhante

participantes pareceu ser maior, pois apresentou o escore

ao encontrado em pesquisa anterior (PAPAZOGLOU

T mais alto. A duração da epilepsia e a idade dos partici-

et al., 2010). Verificou-se que as dificuldades no desen-

pantes também influenciaram a realização de atividades

volvimento das habilidades funcionais nesse perfil de

que envolviam habilidades motoras grossas.

crianças têm causas multidimensionais e não podem ser

No domínio social/cognitivo, que avaliou atenção,

explicadas apenas por fatores de gravidade da doença

comunicação, interação, comportamento, segurança,

(CHAPIESKI et al., 2005; PAPAZOGLOU et al., 2010; KERNE;

brincadeira e habilidades de resolução de problemas

CHAPIESKI, 2015).

necessárias para a participação na família e comunidade,

Em outra pesquisa, a quantidade de MAC impactou a

o desempenho dos participantes foi bem abaixo do espe-

funcionalidade das crianças (VILLARREAL et al., 2014).

rado, em comparação com a tabela normativa. A dura-

Esse estudo também indicou que maior tempo de dura-

ção da epilepsia e a idade dos participantes podem ser

ção da doença está relacionado com menores resultados

consideradas fatores de risco para prejuízos no desen-

nos domínios da funcionalidade. Tais achados foram cor-

volvimento adaptativo em atividades de socialização e

relacionados negativamente com as variáveis duração da

tarefas acadêmicas.

doença e tempo de vida com epilepsia.

Por último, no domínio responsabilidade avaliou-se

No domínio de atividade de vida diária, que avalia ativi-

a habilidade dos participantes em gerenciar as tarefas

dades como higiene, alimentação, vestir-se, tarefas relacio-

da vida, importantes na transição para a idade adulta

nadas à manutenção doméstica e à operação de aparelhos

e para a vida independente, como preparar uma refei-

eletrônicos, observou-se escore T um pouco inferior à média.

ção, planejar e seguir uma programação semanal, ges-

A duração da doença impactou diretamente o desenvolvi-

tão de saúde, segurança e uso de transporte público.

mento da independência dos pacientes, sugerindo que, ao

Nessa seção, obteve-se desempenho inferior, com maior

longo do tempo, crianças com epilepsia apresentam dificul-

déficit, em comparação com as outras seções. A duração

dade no desenvolvimento dessas habilidades.

da epilepsia mostrou relação negativa com as tarefas que
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envolvem participação em situações de vida, implicando

em crianças com epilepsia e dificuldades de aprendiza-

que dificuldades para assumir atividades culturalmente

gem são semelhantes independentemente da classifica-

típicas tendem a aumentar conforme o tempo de doença

ção do QI (BUELOW et al., 2012).

dessas crianças.
O PEDI-CAT também foi positivamente correlacionado

CONCLUSÃO

com o QI. Nas atividades avaliadas na escala Vineland 2,

Nesta amostra de crianças e adolescentes com epilep-

verificou-se que crianças com epilepsia focal e baixo com-

sia, melhores resultados nos domínios da escala de fun-

portamento adaptativo apresentaram mais dificuldades

cionalidade foram relacionados a maiores valores de QI e

no domínio das habilidades de vida diária, enquanto as

foram inversamente proporcionais à idade do paciente e

com déficits no comportamento adaptativo e QI≤85 tiveram

ao tempo de duração da doença. A escala de funcionali-

resultados piores nos domínios das habilidades de vida

dade PEDI-CAT mostrou-se de utilidade nesta população,

diária e da comunicação (UEDA et al., 2020). No entanto,

podendo ser empregada em estudos adicionais sobre

outro estudo indicou que os resultados da funcionalidade

doenças neurológicas.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA

Informações e
serviços na palma da mão
Aplicativo para smartphone aproxima pessoas com deficiência e suas
famílias, profissionais de saúde, prestadores de serviços e instituições.
Cassio Roberto Urbani Ribas1
Bacharel em Direito, mestre pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

1

Resumo
Este artigo descreve os fundamentos conceituais, o desenvolvimento e as funcionalidades do protótipo do aplicativo
(APP) para smartphones Defi-Access®, voltado à prestação de serviços na área de Deficiência Intelectual. As pessoas com
deficiências e seus familiares podem acessar gratuitamente informações sobre temas jurídicos e médicos, nutrição, psicologia,
fisioterapia, odontologia, terapia ocupacional, capacitação para o trabalho, envelhecimento, denúncias e reclamações e
instituições. O aplicativo reúne também profissionais de saúde e prestadores de serviços na área previamente aprovados
pelo gestor do aplicativo.
Palavras-chave: Aplicativo; Deficiência Intelectual; Design Thinking.
Nota do Editor: Este artigo é uma síntese da dissertação de mestrado do autor apresentada à Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp) em 2018 (Ribas, 2018)
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I

nformações sobre qualquer assunto podem atualmente ser obtidas de maneira instantânea e compartilhadas em segundos, com circulação imediata
para qualquer parte do mundo, por meio da internet

ou das redes sociais, ampliando o risco da divulgação em
desacordo com a verdade, as chamadas fake news. Os telefones celulares do tipo smartphones disseminaram essas
possibilidades de comunicação e, na área da saúde, desempenham papel importante para o acompanhamento e
educação do paciente, autocontrole de doenças e moni-

O usuário pode obter
diretamente as respostas,
evitando que a pessoa
com deficiência sofra
constrangimentos ao expor a
si mesmo ou a seus problemas
nos serviços de saúde.

toramento remoto.
Com a pandemia de Covid-19, impôs-se a necessidade
do isolamento social para deter a propagação do vírus.

profissionais, torna-se necessário desenvolver aplicativos

Em consequência, muitas atividades deixaram de ser

para os próprios pacientes terem acesso a informações e,

feitas com a interação direta entre as pessoas, intensifi-

quando necessário, requisitar apoio remoto.

cando os pedidos de mercadorias e as consultas médicas

Com base nesses pressupostos, desenvolvi um aplica-

por internet. Os aplicativos (APP) dos smartphones, que

tivo de celular simples e eficaz no formato web APP deno-

antes da pandemia já facilitavam a comunicação, torna-

minado de Defi-Acess® (Ribas, 2018). Assim que finalizado,

ram-se ainda mais usados. Por serem fáceis de instalar e

o aplicativo poderá ser acessado em qualquer navega-

de usar, os APP poderiam facilitar o acesso a serviços de

dor (browser) no site http://www.defiaccess.com.br ou em

apoio jurídico e psicossocial, entre outros, às pessoas ou

smartphones com sistemas operacionais iOS ou Android.

às famílias de pessoas com deficiências (PCD) no Brasil,

Pressupõe-se que o acesso será fácil para os usuários, já

além de promover a inclusão social.

que a tecnologia dos smartphones se encontra hoje dis-

A acessibilidade está intimamente relacionada com a

seminada e incorporada ao trabalho de profissionais da

inclusão, pois somente em espaços acessíveis é que ela

área de saúde para troca de imagens e outras informações

pode ser fortalecida (PASQUALOTTI; PASSERINO, 2006).

sobre os pacientes de que cuidam.

A inclusão social, por sua vez, depende das tecnologias

O público-alvo do aplicativo são as pessoas com defi-

da informação e conhecimento, constituídas de recursos

ciências e seus familiares, profissionais da área de saúde,

humanos e físicos, como computadores e smartphones.

prestadores de bens e serviços voltados à mobilidade, à

Mas não basta querer melhorar a vida das pessoas for-

acessibilidade, ao transporte e ao resgate de emergên-

necendo apenas computadores e conexão à internet; é

cia ou empresas que pretendam ofertar empregos, com

necessário levar em consideração o conteúdo, a língua e

base na Lei Federal nº 8.213, de 1993, artigo 93, que dis-

o letramento dos usuários (WARSCHAUER, 2006).

põe a respeito do preenchimento de cotas para pessoas

A maioria dos APP da área de saúde se volta para os

42

com deficiência.

profissionais de saúde, fornecendo-lhes os sinais vitais

O método utilizado em seu desenvolvimento foi o design

dos pacientes, de modo a facilitar o acompanhamento

thinking (DT), uma abordagem que explora a criatividade

médico sem a necessidade da permanência nos espaços

para gerar soluções e adaptá-las a um contexto (Figura 1).

hospitalares, além de facilitar a comunicação entre os pro-

O DT enfatiza a empatia no contexto de um problema, de

fissionais quando o paciente apresentar alguma situação

forma a colocar as pessoas a serem entrevistadas no cen-

anormal (TIBES; DIAS; ZEM-MASCARENHAS, 2014). Outros

tro do desenvolvimento do projeto. O protótipo resultante

APP arquivam prontuários, mensagens, anotações de

desse processo é avaliado por meio de alternativas posi-

consultas e informações sobre planos de tratamento e

tivas ou negativas (go/no go), que levam à sua forma final

doses de medicação. Fora os aplicativos de suporte aos

(De Sousa Neto, 2014).
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Figura 1. Metódo design thinking.

Na primeira etapa do desenvolvimento do protótipo, os
responsáveis por diversos departamentos do Instituto Jô

a cada pergunta encaminha para o assunto a que se pretende consultar ou ao conteúdo a ser consultado.

Clemente foram entrevistados, de acordo com a metodolo-

As pessoas com deficiências e seus familiares, pelos cha-

gia DT (Ferreira et al., 2005), e confirmaram os pressupos-

mados canais, podem acessar gratuitamente informações

tos do trabalho e a necessidade de um APP com as carac-

sobre as seguintes áreas: jurídica, médica, serviço social,

terísticas desejadas. A pesquisa bibliográfica, realizada em

nutrição, psicologia, fisioterapia, odontologia, terapia ocu-

dois períodos (dezembro de 2016 a agosto de 2017 e abril

pacional, capacitação para o trabalho, envelhecimento,

e maio de 2018), não identificou nenhum aplicativo com

apoios, denúncias e reclamações, institucional (acesso res-

formato nem conteúdo similar. A etapa seguinte foi obter

trito por login e password), fórum para debate ou relato de

mais informações de pesquisadores acadêmicos, profissio-

experiências, FAQ (frequently asked questions — perguntas

nais e outros especialistas no atendimento a pessoas com

frequentes) e Q&A (questions and answers — perguntas e

Deficiência Intelectual. Os entrevistados apresentaram suas

respostas). Os profissionais de saúde e prestadores de ser-

ideias e sugestões sobre o conteúdo a ser criado para o APP.

viço precisam ser cadastrados e aprovados pelo gestor do

Um protótipo começou então a ser feito na plataforma

aplicativo. A gestão do aplicativo será feita pela empresa

Landbot para automatizar o atendimento, com perguntas

ou pessoa responsável por sua administração.

e respostas roteirizadas. O usuário pode se comunicar de

O Defi-Access® é, portanto, um aplicativo de serviço

forma instantânea com o sistema e obter diretamente as

facilitador entre as pessoas com deficiências, prestadores

respostas, evitando que a pessoa com deficiência sofra

de serviço e instituições. Nele se pretende incluir novos

constrangimentos ao expor a si mesmo ou a seus proble-

materiais continuamente, como vídeos educativos e tele-

mas para um atendente dos serviços de saúde. A resposta

fones úteis para emergências.
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Deficiência de AADC*

Conhecer e suspeitar
para diagnosticar

O que é Deficiência de AADC?
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 descarboxilase (DDC) que codifica a enzima AADC¹.
A falta da enzima AADC leva a uma deficiência grave combinada de dopamina, serotonina e outras catecolaminas (noradrenalina e adrenalina)¹.

Principais sintomas clínicos¹.
Hipotonia;

Deficit pôndero-estrutural;

Distúrbios do movimento,
incluindo crises oculógiras;

Sintomas disautonômicos.

Atraso de desenvolvimento;

Os sinais e sintomas da Deficiência de AADC geralmente se manifestam nos
primeiros meses de vida e os pacientes possuem prognóstico reservado.
Levantar a
cabeça a 90o***
1,5 - 3 meses

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

*
Ficar
em pé**
10 - 12 meses

*
Andar de maneira
independente**
11 - 13.5 meses

Desenvolvimento
esperado
Com deficiência
de AADC
**Baseado na escala Denver II

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.

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

FREQUENTEMENTE CONFUNDIDO COM:

Crises oculógiras

Epilepsia

Distonia – Rigidez – Atraso motor

Paralisia cerebral

Hipotonia – Hipocinesia – Ptose palpebral

Fraqueza neuromuscular

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
Referências: 1. Wassenberg T, et al. Consensus guideline for the diagnosis and treatment of aromatic l-amino acid decarboxylase (AADC) deficiency. Orphanet J Rare Dis. 2017;12(1):12. 2. Hwu WL, et al. Natural history of aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency in Taiwan. JIMD
Rep. 2018;40:1-6. doi: 10.1007/8904_2017_54 3. Vitrikas K, Dalton H, Breish D. Cerebral Palsy: An Overview. Am Fam Physician. 2020 Feb 15;101(4):213-220. 4. Ng J, Papandreou A, Heales SJ, et al. Monoamine neurotransmitter disorders—clinical advances and future perspectives. Nat Rev
Neurol. 2015;11(10):567-584. 5. Himmelreich N, Montioli R, Bertoldi M, et al. Aromatic amino acid decarboxylase deficiency: Molecular and metabolic basis and therapeutic outlook. Mol Genet Metab. 2019;127(1):12-22.. 6. Pons R. (2010). The Encyclopedia of Movement Disorders: Aromatic Amino
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.

?
DI RESPONDE
Perguntas enviadas por meio das redes sociais: facebook.com/institutojoclemente | twitter.com/instjoclemente

Adotei uma criança e consta do histórico do abrigo
que a mãe biológica fazia uso de álcool na gestação.
Meu filho pode ter Deficiência Intelectual por
causa disso?
Sabe-se que os efeitos adversos do consumo do álcool
na gravidez são extensos, podendo afetar diversas áreas
do desenvolvimento infantil. Dessa forma, o termo utilizado
atualmente é desordem do espectro alcoólico fetal, que
abrange desde a síndrome alcoólica fetal (SAF) até déficits
neurocognitivos e comportamentais que podem acontecer
de modo isolado.
Nos casos mais graves do espectro, ocorre a SAF, caracterizada por déficits de crescimento pré e pós-natais, dismorfismos faciais e anormalidades do sistema nervoso
central. Clinicamente, as crianças podem apresentar disfunções comportamentais (principalmente hiperatividade
e déficit atencional), atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e Deficiência Intelectual, além de alterações
sensoriais e perceptivas.
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Podem ocorrer também déficits leves a moderados em
habilidades motoras e funções cognitivas, como atenção,
memória, processamento de informações, resolução de problemas e hiperatividade. Os déficits podem interferir no
funcionamento social da criança e em seu comportamento
adaptativo, competência social, comunicação e habilidades
de vida diária.
Importante salientar que não existe dose segura para
uso de álcool durante a gestação e que, ao contrário do que
costumamos pensar, mesmo doses pequenas e esporádicas
podem prejudicar o desenvolvimento do bebê. A recomendação, portanto, é não consumir nenhuma quantidade de
álcool durante todo o período da concepção e gestação.
Diante de um histórico de uso ou abuso de álcool durante
a gestação, é muito importante que as famílias fiquem atentas ao desenvolvimento da criança e procurem ajuda especializada para providenciar um diagnóstico acurado e
intervir precocemente diante de qualquer desvio do desenvolvimento normal.

Meu filho apresenta bastante dificuldade escolar.
A professora fala que ele não acompanha a turma
e na maior parte das vezes não entrega as lições
solicitadas. Já me perguntaram se meu filho
poderia ter algum atraso ou uma Deficiência
Intelectual e sugeriram que ele fizesse uma
avaliação neuropsicológica. Devo procurar um
médico ou um psicólogo?
Nesse caso é importante procurar primeiramente um
médico pediatra para descartar disfunções orgânicas que
possam interferir na aprendizagem, como questões visuais
e auditivas. Se necessário, após a avaliação clínica inicial,
o pediatra pode encaminhar seu filho para uma avaliação
com um neuropediatra ou psiquiatra infantil. Esses outros
especialistas analisam com mais detalhes o histórico do
desenvolvimento da criança e se necessário solicitam exames específicos, incluindo a avaliação neuropsicológica
completa, que indica se se deve fazer ou descartar o diagnóstico de Deficiência Intelectual.
A avaliação neuropsicológica é realizada por um psicólogo com especialização em neuropsicologia, que faz uma
investigação minuciosa do funcionamento cognitivo da

criança. A avaliação começa com uma entrevista com os
pais ou responsáveis para conhecer o histórico da criança
desde a gestação. Em seguida, o neuropsicólogo aplica à
criança testes e tarefas para avaliar o funcionamento intelectual ou quociente intelectual (QI), a atenção, a função
executiva, a percepção visuoespacial e visuoconstrutiva,
as praxias (modo de agir), a linguagem, as habilidades acadêmicas, o comportamento adaptativo e a personalidade.
A avaliação pode incluir o contato com a professora ou
coordenadora pedagógica para que se entenda o comportamento e o rendimento na escola.
Todo o processo pode tomar de seis a dez sessões e se
encerra com uma entrevista final com os pais para a entrega
do laudo com os resultados da avaliação. A partir daí, é
possível delimitar o risco de Deficiência Intelectual, transtorno de linguagem, transtorno de aprendizagem (entre
eles, dislexia, discalculia e disgrafia), transtorno do déficit
de atenção com hiperatividade (TDAH) e outros. Com o
perfil neuropsicológico, o médico especialista terá todas as
informações necessárias para concluir o diagnóstico e, se
necessário, propor o tratamento e terapias mais indicados
para a criança.
REVISTA DI • NO 18 • 2020

47

Meu filho fez uma avaliação completa, e os
especialistas concluíram que ele tem Deficiência
Intelectual. O neuropediatra não encontrou nada
que justificasse a deficiência e sugeriu que eu
procurasse um geneticista. Que exames poderiam
mostrar a causa da deficiência do meu filho?
A causa da Deficiência Intelectual pode ser adquirida,
genética ou multifatorial, existindo uma grande variedade
de quadros médicos e fatores ambientais que devem ser
levados em consideração. As causas genéticas manifestam-se na concepção, são herdadas de um ou de ambos os pais
ou resultam de mutações novas. As causas adquiridas ocorrem durante a gravidez, durante ou após o parto. As causas
geneticamente determinadas podem ocorrer de forma isolada (não sindrômica) ou associadas a outros sinais e sintomas físicos (sindrômicas), como a síndrome de Down. Os
exames solicitados pelo médico geneticista seguem uma
ordem específica de complexidade baseada na avaliação
clínica de cada paciente. Os mais solicitados são estes:
• Cariótipo: é uma espécie de fotografia dos cromossomos, que identifica alterações numéricas, perda, ganho
ou troca de material genético entre eles;
• Pesquisa de gene FMR1 para síndrome do X-frágil:
analisa o número de repetições dos trinucleotídeos citosina-guanina-guanina (CGG). Em geral, a Deficiência
Intelectual é causada pela expansão instável da repetição de CGG no gene FMR1;
• CGH-array ou hibridação genômica comparativa
baseada em microarranjos: examina todo o genoma
(conjunto de genes) de uma só vez e identifica ganhos
(duplicações) e perdas (deleções) de segmentos cromossômicos de genes associados a doenças genéticas. O
CGH-array é o teste indicado pela Academia Americana
de Genética para crianças e adultos com suspeita de
síndromes genéticas, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e autismo;
• Exoma completo: é um sequenciamento de nova geração que analisa todas as regiões codificadoras do genoma
humano com o objetivo de identificar entre as cerca de
40 variantes do ácido desoxirribonucleico (DNA) as que
possam estar relacionadas com doenças, contribuindo
para um diagnóstico preciso sobre sua origem. O exoma
consiste no exame recomendado para investigar a causa
da Deficiência Intelectual e do autismo na ausência de
outras possíveis origens ou síndromes já conhecidas.
Mesmo com os mais recentes avanços das técnicas de
análise cromossômica e molecular, com frequência não é
possível identificar a causa específica da Deficiência Intelectual.
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