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INSTITUTO APAE DE SÃO PAULO E FAPESP INVESTEM EM PESQUISAS
CIENTÍFICAS SOBRE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
O Instituto APAE DE SÃO PAULO está selecionando pesquisadores
doutores para atuarem com pesquisas científicas em Deficiência Intelectual. A
Organização dissemina o conhecimento sobre o tema por meio da promoção
de estudos e da formação de pesquisadores.
O programa, que faz parte do acordo firmado com a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), selecionará quatro
pesquisadores pós-doutores que atuarão no Instituto, por cinco anos, como
bolsistas em projetos científicos sobre Deficiência Intelectual com enfoque
nas áreas de Biologia Molecular/Genética, Triagem Neonatal, Imaginologia
Cerebral e Cognição e Comportamento.
Para participar da seleção, os pesquisadores jovens doutores devem
encaminhar seus currículos para instituto@apaesp.org.br, podendo também
enviar a proposta de pesquisa.
Mais informações, acesse: www.apaesp.org.br.
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A

Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2011, publicou o Relatório Mundial sobre a Deficiência (World Report
on Disability), o qual foi traduzido para o português pela
Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do
Estado de São Paulo. Trata-se de um trabalho bastante extenso e cuidadoso que aborda conceitos e definições, relata a situação enfrentada pelas pessoas com as mais variadas formas de deficiência nas
diversas regiões do globo, indo até às questões ligadas à assistência
médica, social e legal com vistas à sua maior inclusão.
Ao falar da Deficiência Intelectual, o relatório aponta, logo no
primeiro capítulo, que “os problemas mentais são particularmente
estigmatizados e evidências desta situação podem ser encontradas
nos mais variados cenários, inclusive nos ambientes de atendimento
à saúde”. E é nesse contexto que eu gostaria de abordar algumas
mudanças que têm ocorrido em nosso país, sobre a terminologia
usada nessa área, isto é, o termo “pessoa com deficiência” passou a
ser substituído, no âmbito burocrático, legislativo e na linguagem
comum por “pessoa portadora de deficiência”.
Ora, a terminologia é reveladora: a linguagem revela as emoções
e, nesse caso particular, faz ver aquela que a deficiência suscita na história pessoal, familiar e social. O eufemismo refinado mencionado
aqui é a expressão de um processo de falsificação do significado, ao
indicar uma alteração cultural na definição sociológica de deficiência. Essa evolução linguística para indicar pessoas com deficiência,
além do sentido de não querer ver, nega que a deficiência é um problema em si e, em vez disso, representa apenas “uma outra maneira
de ser”. A deficiência, no entanto, é sempre, e como a etimologia
nos diz “um mal”, e apenas chamando as coisas por seu verdadeiro
nome e olhando para elas com coragem, de frente, é que se pode tentar compreender o seu mistério. Ao recuperar o termo “pessoa com
deficiência”, o trabalho da OMS contribui para a retomada de consciência sobre a questão, colaborando adequadamente para que essas
pessoas possam se incluir, integralmente, na sociedade.
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PÍLULAS

OBESIDADE E DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL

A obesidade é um importante problema de
saúde para pessoas com Deficiência Intelectual,
e há relatos de uma taxa 59% maior em
comparação com os da população em geral
(Centros para Controle e Prevenção de Doenças
dos EUA, 2006). As causas são multifatoriais e
obesidade leva a um maior risco de desenvolver
doenças crônicas, como diabetes e doenças
cardíacas. Enquanto os riscos destas condições
geralmente aumentam com a idade, as pessoas
com Deficiência Intelectual estão em risco de
desenvolvê-las mais cedo, devido aos seus
níveis mais elevados de obesidade. Os serviços
de saúde têm predominantemente focado na
deficiência primária em vez de prevenção ou
redução das condições de saúde secundárias.
Como a promoção da saúde permite que as
pessoas tenham controle sobre suas vidas, é
essencial promover o controle da obesidade
para pessoas com Deficiência Intelectual.

EFEITO MEDICAMENTOSO SOBRE A
COGNIÇÃO EM INDIVÍDUOS COM SÍNDROME
DE DOWN: ESTUDOS PRELIMINARES.
A síndrome de Down causada pela
trissomia do cromossomo 21 é a
causa mais comum geneticamente
definida de Deficiência Intelectual.
O modelo animal mais bem
estudado da síndrome de Down
é o rato Ts65Dn. Recentes
sucessos pré-clínicos mostraram
que os déficits de aprendizado
e memória foram resgatados
nesses animais após tratamento
medicamentoso. O cloridrato
de memantina que é receptor
antagonista não competitivo do
neurotransmissor N-metil-Daspartato (NMDA) melhorou a
aprendizagem / memória nesses
animais. A partir desses estudos,
e o perfil de segurança favorável
da memantina que já é utilizado
para tratamento da doença de
Alzheimer, foi elaborado um
estudo para investigar se os
resultados em modelos animais
poderiam ser traduzidos para

indivíduos com SD. Em um
estudo piloto na Universidade
de Colorado, EUA, comparou-se
o efeito de 16 semanas de
tratamento com memantina
ou placebo, quer em funções
cognitivas e de adaptação
em 40 jovens adultos com
SD usando uma bateria de
testes neuropsicológicos. A
segurança e a tolerabilidade
também foram monitoradas.
Embora não fossem observadas
diferenças significativas entre
o placebo e os grupos de
memantina sobre as duas
medidas neuropsicológicas
principais, descobriu-se
melhoria significativa no
grupo memantina em medidas
secundários associadas à
memória verbal (relacionada
ao uso de palavras). Somente
eventos adversos infrequentes
e leves foram observados.
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ERROS INATOS

DO METABOLISMO
E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Erros inatos do metabolismo (EIM) são doenças e/
ou síndromes de etiologia genética, em geral, por
mutação única num locus gênico e obedecendo à
herança de tipo mendeliano, o que envolve todos
os erros metabólicos e que muitos agrupam num
termo como heredodegenerações. Enquanto os
EIM envolvem erros nas várias cadeias metabólicas
do organismo humano, as heredodegenerações
são também doenças gênicas, nem sempre
envolvendo erros metabólicos conhecidos.
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Quando, então, suspeitar de um EIM ou de
uma heredodegeneração? Os seguintes fatos deverão alertar o profissional – pediatra ou neurologista infantil:
1) Existência de moléstias hereditárias na família;
2) Existência de alguma característica congênita,
às vezes, já notada no nascimento, como manchas na pele (hipo ou hipercrômicas);
3) Surgimento de convulsões no período neonatal, sem causa definida;
4) Presença de síndrome de West nos dois primeiros meses;
5) Dificuldade em se alimentar e crescer; a criança
torna-se irritadiça e chorosa e dorme pouco;
6) Presença de crises de acidose metabólica;
7) Perímetro craniano reduzido (abaixo de 32 cm)
ou muito aumentado (acima de 37 cm) ao
nascimento;
8) Baixo peso ao nascimento pode ser fator de risco;
9) Hipotonia congênita.
Embora todas essas moléstias sejam raras, individualmente seu número é grande, envolvendo
todas as cadeias metabólicas do organismo.
Os EIM apresentam-se com herança variável,
podendo ser recessiva ou dominante, autossômica ou
ligada ao X, ou ainda, ser consequência de mutação
presente no DNA mitocondrial (sempre de origem
materna). A incidência dos EIM varia de frequência
em determinadas populações, como por exemplo:
• Hemoglobinopatias, β-talassemia e glicose-6-fosfato-desidrogenase (G-6-PD), em negros
africanos;
• Abetalipoproteinemia, distonia musculorum
deformans (forma recessiva), doença de TaySachs, em judeus ashkenazim;
• Febre familiar do Mediterrâneo, em armênios;
• β-talassemia e G-6-PD, em chineses;
• Deficiência de pseudo-colinesterase, em esquimós;
• Aspartilglicosaminúria, em finlandeses;
• Acatalasemia, em japoneses;
• Hipercolesterolemia familiar, em libaneses;
• G-6-PD, febre familiar do Mediterrâneo e glicogenose tipo II, em povos do Mediterrâneo
(italianos, gregos e judeus sefardim);
• Lecitina-colesterol-aciltransferase, em escandinavos;
• Porfiria variegata e hipercolesterolemia familiar, em brancos sul-africanos.
6

REVISTA DI • NO 2 • JANEIRO/JULHO • 2012

A evolução dos conhecimentos clínicos e de
novas técnicas laboratoriais permitiu a caracterização de mais de 400 EIM. Além disso, as novas técnicas da genética molecular contribuíram para o
conhecimento do genoma humano e permitiram
a localização e/ou isolamento de certo número de
genes causadores dos EIM.
Os EIM são, na realidade, de incidência populacional bastante rara; porém, como o número de
tais erros metabólicos é muito grande, é como “se as
moléstias raras estivessem se tornando comuns”. A
maioria dos EIM são de herança autossômico recessiva, mas variam com o grupo populacional estudado. Assim, por exemplo, um dos EIM mais
comum é a fenilcetonúria que, no Brasil, afeta
1/16.000 recém-nascidos (RN), o que está dentro
das estatísticas mundiais (entre 15 a 20.000 nascidos vivos). Entretanto, na Turquia a incidência é de
1/2.600 e, no Japão, 1/130.000 RN vivos. Outras
aminoacidopatias também são variáveis, como a
homocistinúria, frequente na Irlanda e bastante
rara na Europa continental; a aspartrilglicosaminúria é praticamente só encontrada na Finlândia.
As doenças metabólicas transmitidas ligadas ao
X apresentam menor variabilidade entre os grupos étnicos. A única exceção é a deficiência de
G-6-PD, de herança ligada ao X, que é muito mais
incidente nas populações que foram expostas em
algum momento de sua vida à malária. A deficiência de G-6-PD confere maior resistência às formas
graves da malária e ela é mais comum nas populações mediterrâneas, do sudeste asiático e da África
subsaariana e em indivíduos que têm ancestrais
provenientes dessas regiões.
Os EIM apresentam certas características gerais
fundamentais para que se pense e se possa fazer seu
diagnóstico:
• São geneticamente determinados e, então,
ocorrem com maior frequência em irmãos;
• O distúrbio metabólico é, em geral, do tipo
“tudo ou nada”, resultando, na maior parte dos
pacientes, numa gradação dos efeitos clínicos;
• O distúrbio bioquímico é permanente, estando
sempre presente antes do início das manifestações clínicas, tornando possível sua detecção
pré-clínica;
• A incidência de cada uma delas é rara, mas, no
conjunto se tornaram comuns;

• As substâncias resultantes dos EIM, são, em
geral, complexos orgânicos;
• As manifestações clínicas podem ser reversíveis;
• A maior parte desses EIM tem efeito difuso
sobre o sistema nervoso central (SNC) determinando, na maioria das vezes, Deficiência
Intelectual (DI) e convulsões, entretanto, há
exceções, como na moléstia de Wilson e na
encefalopatia hiperbilirrubínica, que produzem lesões mais localizadas.
Sob o aspecto neuropatológico, os EIM apresentam também características fundamentais, a saber:
• Os EIM produzem anormalidades neurológicas e/ou mentais, em geral associadas a alterações estruturais do SNC, em vista da unidade
entre estrutura e função nesse órgão;
• Como a maioria dos estudos patológicos
foram realizados em casos fatais, a biópsia cerebral trouxe melhor ideia da precocidade dessas lesões; na fenilcetonúria, por exemplo, a
criança nasce com o SNC íntegro, em vista
da proteção do metabolismo materno, que se
diagnosticado precocemente, mesmo após seis

meses de vida do bebê, mas antes de completar um ano de idade, poderá haver reversibilidade das lesões, pelo menos as mais grosseiras.
O mesmo não se pode dizer da ganglisosidose
(GM 2-Tipo 2, moléstia de Tay-Sachs), na
qual as lesões já existem na vida intrauterina;
• Os dados neuropatológicos sugerem haver
EIM a serem descobertos;
• As lesões associadas aos EIM não são, em geral,
circunscritas a qualquer porção do SNC, algumas áreas mais afetadas que outras, na dependência de refinamentos de técnicas; em geral,
essas lesões são mais difusas mediante técnicas
de contagem neuronal ou de quantificação de
DNA ou RNA cerebrais;
• Na maior parte dos EIM, as alterações estruturais são inespecíficas, com um mesmo padrão
de alteração estrutural; conforme alguns pesquisadores, trata-se de uma “via comum anormal”, semelhante à via comum da motricidade
de Sherrington, o que não implica uniformidade estrita do quadro morfológico; existem
variações individuais, dependendo da gravidade e extensão da moléstia em questão.

foto: shutterstock.com
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É importante que se faça um diagnóstico preciso, não apenas pelas suas implicações genéticas,
como também pelas possibilidades terapêuticas
para algumas dessas entidades metabólicas.
As apresentações clínicas dos EIM podem se
manifestar antes do nascimento, no período neonatal, na infância, na adolescência e na idade
adulta. A forma do quadro clínico e a idade de início podem orientar o diagnóstico, porém, a maior
parte dos EIM se manifesta nos primeiros anos de
vida e, como sua sobrevida tem aumentado, é cada
vez maior o número de adultos apresentando quadros metabólicos herdados. Os programas de triagem dos EIM cada vez mais se preocupam com os
adultos – é o caso da fenilcetonúria que tem diagnóstico precoce (pelo “Teste do Pezinho”) e que
tem como objetivo primordial em garantir que as
mulheres com este EIM em idade fértil mantenham dieta com teor baixo de fenilalanina (FAL),
pois se ingerirem dieta normal e engravidarem

(o feto é suscetível aos níveis altos de FAL, tóxicos
para o SNC), podem ter filhos com microcefalia e
DI (é a chamada fenilcetonúria materna).
O clínico (neuropediatra ou pediatra) tem
como desafio orientar a investigação de pacientes
que já se encontram na fase sintomática da moléstia. Tais sintomas são extremamente variáveis e
incluem:
• Manifestações neurológicas de caráter crônico,
principalmente Deficiência Intelectual, crises epilépticas, involução do desenvolvimento
neuropsicomotor, movimentos anormais, perdas visual e/ou auditiva e neuropatia periférica;
• Manifestações neurológicas de instalação
aguda, tipo distúrbio da consciência e coma;
• Dismorfismos faciais e deformidades ósseas;
• Alterações das funções do fígado e rins;
• Manifestações psiquiátricas como hiperatividade e sintomas autísticos;
• Hipoglicemia, acidose, cetoacidose.

Tabela 1. Diagnóstico diferencial entre erros
inatos do metabolismo que afetam organelas e
“doenças de moléculas pequenas”

Tabela 2. Características que podem levar à suspeita de um erro
inato do metabolismo na fase de recém-nascido

Alteração
de
organela

“Doenças de
moléculas
pequenas”

Início

Gradual

Abrupto

Curso

Lentamente
progressivo

Períodos de
remissão e
recidiva

Características

Exame físico

Histopatologia

Resposta ao
tratamento

Alterações
características

Alterações
não específicas

Frequentemente
tem alterações
características

Em geral não
tem alterações
específicas

Geralmente
pobre

Algumas vezes
muito rápida

Fonte: Diament et al., 2010
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Características

Moléstias

Acidose metabólica

Leucinose; hiperacidemia isovalérica;
acidemia propiônica (forma neonatal mortal);
5-oxopolinúria; galactosemia; tirosinemia tipo 1

Convulsões neonatais

Leucinose; metilmalonicacidúria; hiperacidemia
isovalérica; hiperamoniemia tipos I e II;
hiperprolinemia tipo I; prolinúria severa;
citrulinimia; argininosossuccinemia;
hiperbetalaninemia; acidemia propiônica

Hipotonia

Deficiência de b-metilcrotonil-Co-A-carboxilase
(semelhante à moléstia de Werdnig-Hoffmann)

Icterícia neonatal

Hiperamoniemia tipo I; hidroxiquinureninúria
(um caso); ornitinemia tipo 2; galactosemia

Intoxicação amoniacal
episódica

Hiperamoniemia tipo I; ornitinemia;
hiperlisinemia familiar; hiperlisinemia com
intoxicação amoniacal episódica

Vômitos neonatais
(com alimentação difícil)

fenilcetonúria; leucinose; hipervalinemia;
deficiência de b-metilcrotonil-Co-Acarboxilase; acidemia propiônica;
hiperamoniemia tipo 1; hiperlisinemia com
hiperamoniemia episódica; galactosemia

Descompensação
cardíaca

Glicogenose tipo II (Pompe)

Catarata ao nascimento

Síndrome de Lowe

Opistótono
(semelhante a tétano
do recém-nascido)

Citrulinemia (forma aguda neonatal)

Fonte: Diament, 2009

Apresentações clínicas dos EIM
podem se manifestar antes do
nascimento, no período neonatal, na
infância, na adolescência e na idade
adulta. A forma do quadro clínico e
a idade de início podem orientar o
diagnóstico, porém, a maior parte
dos EIM se manifesta nos primeiros
anos de vida e, como sua sobrevida
tem aumentado, é cada vez maior
o número de adultos apresentando
quadros metabólicos herdados.
Tabela 3. Erros inatos do metabolismo com
manifestações neonatais
Aminoacidopatias
Leucinose
Hiperamoniemias tipo I e II
Prolinúria severa
5-Oxoprolinúria
Hiperprolinemia tipo I
Argininossuccinemia
Citrulinemia
Hiperbetalaninemia
Hidroxiquinurininemia
Ornitinemia Tipo II
Organoacipatias
Acidemia isovalérica
Deficiência de b-hidroxiisobutiril-CoA-deacilase
Acidemia propiônica
Acidemia metilmalônica
Deficiência de holocarboxilase-sintetase
Deficiência de acil-CoA-desidrogenase de cadeia curta
Deficiência de acil-CoA-desidrogenase múltipla
Deficiência de piruvato-desidrogenase, subunidade E1
Deficiência de piruvato-desidrogenase-fosfatase
Deficiência de fosfoenolpiruvato-carboxiquinase
Deficiência de glutationa-sintetase
Erros inatos do metabolismo dos carboidratos
Galactosemia
Glicogenose tipo II (doença de Pompe)
Mitocondriopatias
Acidúria glutárica tipo II
Peroxisomopatias
Síndrome de Zellweger
Adrenoleucodistrofia neonatal
Outros erros inatos do metabolismo
Síndrome de Menkes
Deficiência do cofator molibdênio
Síndrome de Crigler-Najjar
Fonte: Diament, 2009

Portanto, os EIM devem ser considerados no
diagnóstico diferencial de inúmeras enfermidades,
pois, além de se manifestarem nos SNC e periférico, podem ter sintomas nos vários aparelhos da
economia humana.
Há muitas formas de classificar os EIM e
nenhuma delas é inteiramente satisfatória. A classificação pode levar em conta os seguintes fatos:
• Pela via metabólica que se encontra comprometida – β-oxidação de ácidos graxos, biotransformação de aminoácidos, hidrocarbonetos, lipídios, ciclo da ureia etc;
• Pelas manifestações clínicas predominantes – ataxia, sintomas extrapiramidais, coma,
encefalopatia progressiva, convulsões, acidose
metabólica, miopatia, hepatopatia;
• Pelo tipo de apresentação clínica – progressiva
versus não progressiva, sinais mantidos versus
intermitentes;
• Pelo tipo de metabolismo comprometido – de
compostos hidrossolúveis como aminoácidos,
ácidos orgânicos e outros compostos de peso
molecular baixo, por defeito metabólico decorrente de alteração de alguma organela (como
lisossomo, peroxissomo ou mitocôndria).
A Tabela 1 mostra o diagnóstico diferencial
entre EIM que afetam organelas ou “doenças de
moléculas pequenas”.
A seguir apresentaremos algumas manifestações clínicas que ocorrem na fase da vida neonatal
e que fazem suspeitar de um EIM.
Perante RN que apresentem um ou mais sintomas da Tabela 2, pode-se pensar em muitos EIM,
como mostra a Tabela 3.
Para dar uma ideia da complexidade da sintomatologia dos EIM dos aminoácidos, as Tabelas 4
e 5 dão uma ideia de como os sintomas e sinais
pode abranger vários órgãos.
Não poderia encerrar este relato sem fazer referência ao “nascimento do Teste do Pezinho”. Em 1971, a
APAE DE SÃO PAULO inaugurava sua nova sede e,
a pedido do então diretor clínico – Stanislau Krynski –
Schmidt e Diament instalaram o Laboratório Clínico,
em 1972, para testes metabólicos e genéticos relacionados ao diagnóstico das várias causas da DI. Porém,
aos poucos, os pesquisadores acima citados ficaram
interessados no diagnóstico precoce e prevenção de
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Tabela 4. Sinais e sintomas neurológicos mais importantes das
aminoacidopatias para possível diagnóstico diferencial
Retardo neuropsicomotor
Deficiência Intelectual, em geral, severa ou profunda, com retardo neuromotor
Atraso na aquisição da linguagem
Alterações psíquicas: psicoses francas, comportamento automutilante,
agressividade
Hiperatividade e ou irritabilidade, distúrbios do comportamento (sociopatia),
alterações do real (ilusões)
Comportamento autista
Agnosia visual cortical
Coma e ou letargia
Síndromes convulsivas
Crises tônico-clônico-generalizadas, convulsões febris, mioclonias e/ou
crises mioclônicas, síndrome de West, espasmos extensores, convulsões
neonatais, fotossensibilidade
Síndromes piramidais
Sinais de liberação, hemiparesias, diplegia crural espástica,
tetraplegia espástica, espasticidade
Síndromes extrapiramidais
Movimentos coreoatetoides, movimentos coreiformes,
tremor parkinsoniano, movimentos distônicos ou discinéticos, tremores
Síndromes cerebelares
Síndromes hipotônicas ou hipertônicas, rigidez descerebrada, opistótono
Síndromes periféricas
Miopatias
Alterações cranianas: micro ou macrocefalias, cranioestenose, hidrocefalia
Surdez
Sinais oculares: nistagmo, estrabismo, catarata, luxação do cristalino, glaucoma,
microcórnea, retinite pigmentosa, apraxia oculomotora, ptose palpebral
Fonte: Diament, 2010
Tabela 5. Sinais e sintomas gerais das aminoacidopatias para
possível diagnóstico diferencial
DERMATOLÓGICOS: Fotossensibilidade, ceratites e ceratoses ponteadas,
eritroderma ictiosiforme, síndrome pelagroide, hipo ou hiperpigmentação,
pele e anexos claros, eczemas ou dermatite crônica, cabelos finos e
esparsos, úlceras ou escaras recorrentes, pele hiperelástica, displasia
hipoidrotica ectodérmica;
ALTERAÇÕES ESQUELÉTICAS E ARTICULARES: Fraturas, raquitismo,
osteoporose, talipes equivaro, cifose e ou escoliose, genu valgum e pés cavos;
ALTERAÇÕES CARDIOVASCULARES: Cardiopatias congênitas, fenômenos
tromboembólicos, bloqueios intraventriculares, acrocianose, coagulação
intravascular;
ALTERAÇÕES DO APARELHO DIGESTIVO: Hepato e/ou esplenomegalias,
insuficiência hepática, vômitos neonatais, vômitos cíclicos, diarreias
frequentes, estomatite e gengivite, náuseas e vômitos, disfagia,
hipersalivação, protrusão abdominal;
ALTERAÇÕES DO APARELHO GENITURINÁRIO: Malformações, calculose,
acidose tubular renal, criptorquidia, hipogenitalismo, hidrocele;
ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS, INFECCIOSAS, IMUNOLÓGICAS E
OUTRAS: Neutropenia, tendência hemorrágica, anemia hemolítica, acidose
metabólica, infecções frequentes, icterícia neonatal, pneumonias, linfohistiocitose hemofagocitica, hipotermia, morte súbita;
ODORES CARACTERÍSTICOS: na pele e urina (de biotério ou de urina de rato,
de casa abandonada, de açúcar queimado ou de xarope de bordo, de suor).
Fonte: Diament, 2010
10
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entidades que conduziam à DI, passíveis de tratamento a fim de evitar a deterioração intelectual. Por
ser a fenilcetonúria a mais frequente das aminoacidopatias, e por ter correção mediante dieta adequada, foi
decidido que seria a primeira a ser triada na fase de
RN, o que já vinha sendo feito nos EUA (desde 1963
por R. Guthrie) e na Europa. Para tanto, Schmidt foi
a Buffalo (EUA) em 1973, para obter de R. Guthrie
os elementos necessários para a triagem em massa de
fenilcetonúria, nos berçários. A técnica utilizada por
esse pesquisador americano era bacteriológica, isto é,
pela inibição que a fenilalanina causa no crescimento
de um bacilo, chamado Bacillus subtilis, medindo-se
a concentração de FAL pelo raio de não crescimento
da bactéria. Como essa técnica exigia muito espaço e
grandes estufas a 37°C para o crescimento do B. subtilis, procurou-se uma técnica bioquímica, por espectrofotofluorometria, a qual se revelou muito mais precisa.
O projeto de tal teste de triagem nos RN
foi apresentado no 6° Congresso Nacional das
Federações das APAES, realizado de 22 a 25 de
julho de 1973, em Porto Alegre, com o trabalho
intitulado “Plano nacional de estudo para detecção precoce dos erros inatos do metabolismo
que levam à deficiência mental” elaborado por
Schmidt, Krynski & Diament. Para tanto, foram
apresentadas uma série de normas que deveriam
ser implantadas a fim de se efetuar testes de triagem populacionais, a saber:
• Devem ser técnicas simples, de modo que possam ser utilizadas em grande número de indivíduos, num curto período;
• Devem ter possibilidade de informar sobre a
evolução e a(s) sequela(s);
• Já deverá existir um tratamento que se propõe
a investigar, pois não adianta diagnosticar se
não existe terapêutica a oferecer;
• Deve haver a possibilidade de se lançar mão de
provas mais específicas, nos casos selecionados.
Até 1976, foi utilizada a técnica repassada por
Guthrie, relacionada à coleta de sangue em papel de filtro, por picada no calcanhar, podendo fazer a dosagem
da FAL no eluato, após o sangue secar. Tal técnica teve
a vantagem de permitir guardar o sangue colhido por
meses e poder ser enviado por correio para a APAE DE
SÃO PAULO. As dosagens eram feitas no Laboratório
da APAE DE SÃO PAULO num espaço muito menor

Os programas de triagem dos EIM cada vez mais se preocupam
com os adultos – é o caso da fenilcetonúria que tem diagnóstico
precoce (pelo “Teste do Pezinho”) e que tem como objetivo
primordial em garantir que as mulheres com este EIM em idade
fértil mantenham dieta com teor baixo de fenilalanina (FAL), pois
se ingerirem dieta normal e engravidarem (o feto é suscetível
aos níveis altos de FAL, tóxicos para o SNC), podem ter filhos com
microcefalia e DI (é a chamada fenilcetonúria materna).
do que a utilizada na técnica bacteriológica e, assim
foi inaugurado naquela data (1976) o Laboratório de
Triagem Neonatal da APAE DE SÃO PAULO.
Este programa – que chamamos “Teste do Pezinho”
– foi iniciado a partir do apoio da Cia. Nestlé em fornecer o alimento especial, isento de FAL, o qual misturado ao leite compunha uma dieta com baixo teor
de FAL. A Nestlé se comprometeu e cumpriu com o
fornecimento do alimento especial – de aminoácidos,
menos a FAL – para os primeiros 100 RN diagnosticados pelo emprego do “Teste do Pezinho”.
Entre 1979 e 1982, a mesma técnica de coleta
foi utilizada para realizar outro exame – a dosagem do hormônio tireoidiano por microtécnica de
radioimunoensaio (T4) – para o diagnóstico do
hipotireoidismo congênito, muito mais comum
que a fenilcetonúria e que permitia reposição hormonal. Mais tarde se passou a fazer a microdosagem de hormônio estimulante da tireoide (TSH).
Em 1986, o Laboratório da APAE DE SÃO
PAULO foi considerado como o laboratório que
realizava o maior número de testes mensais em
RN por mês, quanto às determinações de fenilalaninemia e do T4 neonatal, no 6º Simpósio
Internacional de Screening de Erros Inatos do
Metabolismo, realizado em Austin, Texas, EUA.
A APAE DE SÃO PAULO realizava, na época,
cerca de 50.000 a 60.000 testes mensais para a detecção de eventual hiperfenilalaninemia, e outro tanto
para a determinação de eventual hipotireoidismo
congênito, através da determinação do T4 neonatal,
num total de 100.000 a 120.000 testes mensais.
Graças aos trabalhos realizados na APAE DE
SÃO PAULO pelos pesquisadores pioneiros, entre

eles, Schmidt, Diament e Krinsky, um deputado
estadual – Fernando Mauro – conseguiu a aprovação da obrigatoriedade do “Teste do Pezinho” pela
Lei n° 3.914 de 14 de novembro de 1983, e depois,
a Federação das APAES, conseguiu fazer aprovar a
Lei Federal n° 8.069 de 13 de julho de 1990.
Atualmente, está em curso um programa
nacional de triagem neonatal em todos os estados
brasileiros, que se encontra em estágios diferentes
nos diversos estados.
Aron Diament é Neurologista Infantil. Prof. Associado e
Docente-Livre da Faculdade de Medicina da USP. Diretor
Clínico da Associação Cruz Verde e Membro Honorário do
Conselho Científico do Instituto APAE DE SÃO PAULO.
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Claudia Leitte cedeu gentilmente seus direitos de imagem para a APAE DE SÃO PAULO. Foto: Danilo Russo.

O Teste do Pezinho é um exame muito importante para a saúde do seu bebê. É rápido
e gratuito. Deve ser feito logo após as primeiras 48 horas de vida. O teste ajuda a detectar
várias doenças antes mesmo de os sintomas aparecerem, auxiliando no controle
e tratamento. Se você também quer o melhor para o seu bebê, comece a pegar no pé dele
desde o nascimento. Mais que um exame, uma verdadeira prova de amor.

O primeiro passo pela saúde
do seu bebê é você quem dá.

Teste do Pezinho
Um direito de todo recém-nascido.
Um dever de todas as mamães.

Não deixe de fazero Teste do Pezinho.
Claudia Leitte, cantora e mãe de Davi e Rafael,
apoia a Campanha do Teste do Pezinho.

ARTIGO Por Patrícia Fernanda Schuck

Foto:shutterstock.com

14

REVISTA DI • NO 2 • JANEIRO/JULHO • 2012

Fenilcetonúria como causa de
Deficiência Intelectual
Conhecer bem para tratar melhor

A

Deficiência Intelectual (DI) sem causa
aparente tem se tornado uma grande
preocupação de saúde pública, afetando
aproximadamente 3% da população
pediátrica mundial. É a terceira condição neurológica
mais prevalente, atrás apenas de paralisia cerebral e
epilepsia. No entanto, apesar dos grandes avanços na
área de neurologia, muitos pacientes continuam sem
diagnóstico. Identificar as causas da DI é um grande
desafio, especialmente considerando as várias doenças ou fatores ambientais que podem levar a essa condição. Nesse contexto, estudos recentes demonstram
que alterações genéticas são causas frequentes de DI,
sendo identificadas em aproximadamente 50% dos
pacientes acometidos por DI.
Erros inatos do metabolismo, também conhecidos como doenças hereditárias do metabolismo, são
doenças genéticas crônicas que podem apresentar o
início das manifestações clínicas em qualquer idade,
no entanto, é o surgimento desses sinais no período
neonatal ou na primeira infância. Nos erros inatos
do metabolismo, ocorre a deficiência ou ausência
de uma proteína, geralmente uma enzima, levando
à diminuição dos níveis plasmáticos e teciduais de
substâncias importantes para o metabolismo normal
e/ou ao acúmulo de outras potencialmente tóxicas
para o organismo. Isoladamente, são doenças raras e
pouco conhecidas, com uma prevalência individual
que pode variar entre 1:6.500 a 1:500.000 recém-nascidos, sendo, dessa forma, muitas vezes negligenciadas e subdiagnosticadas. Entretanto, quando
tomadas em seu conjunto, são bastante comuns, afetando aproximadamente 1 a cada 500/1.000 nascidos vivos. Muitas dessas doenças podem ser tratadas com controles dietéticos rígidos e/ou fórmulas
alimentares específicas para cada doença, através da
restrição da ingestão dos precursores de metabólitos

tóxicos. Outras, no entanto, apesar da possibilidade
de diagnóstico nos testes de triagem neonatal em
alguns países do mundo, não são investigadas nesses exames devido à inexistência de tratamento eficaz
disponível.
As manifestações clínicas dos erros inatos do
metabolismo são inespecíficas e se confundem, muitas vezes, com outras doenças mais comuns, fator
que colabora para o diagnóstico errôneo deste grupo
de doenças. Pacientes afetados por erros inatos do
metabolismo podem apresentar episódios recorrentes de descompensação metabólica, com alterações
em múltiplos órgãos, sintomas neurológicos agudos
ou progressivos e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, além de apresentarem, frequentemente,
problemas comportamentais e de aprendizado.
Na última edição do livro The Metabolic and
Molecular Bases of Inherited Disease, considerado
a principal literatura científica relacionada a estas
doenças, mais de 500 erros inatos do metabolismo
diferentes foram descritos, sendo apontadas, inclusive, as causas bioquímicas que levam a cada um
desses. Alguns deles podem ser diagnosticados nos
programas de triagem neonatal de diferentes países,
mais conhecido no Brasil como "Teste do Pezinho".
Desde a publicação da Portaria GM/MS nº 822,
em 6 de junho de 2001, todos os estados brasileiros
contam com pelo menos um Serviço de Referência
em Triagem Neonatal, oferecendo este serviço gratuitamente a todas as crianças nascidas em território
nacional para o diagnóstico de hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, hemoglobinopatias e fibrose
cística – os testes diagnósticos disponíveis podem
variar dependendo do estado. Além disso, também
é possível pesquisar outros erros inatos do metabolismo em laboratórios especializados no país, como
por exemplo, a deficiência da desidrogenase de
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acil-CoA de cadeia média (MCAD), a doença do
xarope do bordo, a galactosemia e a frutosemia, dentre outras. Esses outros testes, porém, não são fornecidos pelo governo e, portanto, não são gratuitos.
Diversos estudos relacionam a ocorrência de DI
em erros inatos do metabolismo. Para se ter uma
ideia desta interação, pesquisando-se em bases de
dados internacionais, há mais de 7.300 estudos relacionando os temas “erros inatos do metabolismo” e
“Deficiência Intelectual”. A primeira menção a essa
interação foi feita, em 1968, por Charles Scriver
(considerado até um hoje um dos grandes pesquisadores na área de erros inatos do metabolismo) e seus
colegas, sugerindo uma possível relação entre DI e
algumas doenças genéticas por eles estudadas, entre
elas, a fenilcetonúria.
FENILCETONÚRIA
A fenilcetonúria, talvez o erro inato do metabolismo mais conhecido e estudado, é uma doença de
herança autossômica recessiva, ou seja, é necessário
herdar um gene alterado da mãe e um do pai para
que a criança seja afetada. A doença é causada pela
deficiência de uma enzima chamada fenilalanina
hidroxilase, que é responsável pelo metabolismo da
fenilalanina, um aminoácido essencial ao organismo.
A fenilalanina está presente normalmente em nosso
organismo e é de extrema importância para o bom
funcionamento dele. Por se tratar de um aminoácido
essencial, a fenilalanina deve ser obtida exclusivamente através da dieta, especialmente pelas proteínas.
Uma pessoa saudável consegue metabolizar adequadamente este aminoácido, mas pessoas afetadas pela
fenilcetonúria não conseguem. Consequentemente,
ocorre um acúmulo desse aminoácido nos órgãos
e tecidos destes pacientes, além de outros compostos formados a partir do metabolismo da fenilalanina. Um excesso de fenilalanina pode ser tóxico ao
organismo, podendo causar danos irreversíveis aos
pacientes.
A prevalência mundial da fenilcetonúria é de
aproximadamente 1 a cada 10.000 neonatos. No
Brasil, a prevalência, segundo dados do Ministério
da Saúde referente ao ano de 2007, é estimada em 1
a cada 23.000 nascidos vivos. Atualmente, pode-se
diagnosticar a fenilcetonúria no Teste do Pezinho
simples, independentemente do estado brasileiro. É
importante salientar que esse teste deve ser realizado
16
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nos primeiros dias de vida da criança, pois, se diagnosticada precocemente, pode-se prevenir muitos
dos danos neurológicos que podem acometer os
pacientes afetados pela fenilcetonúria. Entretanto, se
não for diagnosticada precocemente ou se a doença
não for tratada adequadamente, o paciente pode
apresentar sequelas graves por toda sua vida. O tratamento dietético da fenilcetonúria baseia-se na restrição de proteínas que contenham fenilalanina na alimentação e o uso de fórmulas específicas para cada
idade do paciente, e deve ser realizado por toda vida.
Atualmente, podem ser encontrados, inclusive, livros
de culinária dedicados exclusivamente a fornecer
receitas adequadas para pacientes fenilcetonúricos.
Por outro lado, como há a necessidade de se reduzir ao mínimo necessário a fenilalanina proveniente
da dieta, deve-se suplementar a dieta com proteínas
ricas em substâncias derivadas da fenilalanina e que,
no caso dos afetados pela fenilcetonúria, não são produzidas. Exemplo maior destas substâncias é a tirosina, um aminoácido que, por ser formado a partir
da reação catalisada pela enzima que está alterada na
fenilcetonúria, encontra-se deficiente nos pacientes
fenilcetonúricos. Ela é de extrema importância para
o desenvolvimento adequado do cérebro e sua deficiência pode ocasionar alterações cerebrais. À deficiência de tirosina também se deve a hipopigmentação
da pele, dos olhos e dos cabelos dos pacientes, por
isso geralmente os fenilcetonúricos têm pele, olhos e
cabelos claros.
Do ponto de vista neurológico, os sinais e sintomas apresentados por pacientes acometidos pela
fenilcetonúria se manifestam já nos primeiros meses
de vida e incluem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, irritabilidade, dificuldade de aprendizado, déficit de atenção, distúrbios comportamentais
e hiperatividade. Entretanto, deve ser salientado que
a principal e mais grave manifestação neurológica
apresentada por estes pacientes é a DI, resultando
em dificuldade para aprender, entender e realizar atividades que podem ser consideradas comuns para as
outras pessoas.
POSSÍVEIS CAUSAS DA
DI NA FENILCETONÚRIA
Diferentemente da DI provocada por outras etiologias, em que muitas vezes não se chega a estabelecer
claramente a origem da deficiência, na fenilcetonúria

sabe-se que o aumento de uma substância tóxica
no cérebro dos pacientes, neste caso a fenilalanina,
pode levar à DI e que o tratamento é capaz de prevenir os sintomas clínicos. De fato, a fenilcetonúria foi o primeiro erro inato do metabolismo em
que foi identificada a relação entre o aumento de
uma substância tóxica e o desenvolvimento da DI,
sendo que, dos mais de 6.700 artigos científicos
publicados sobre fenilcetonúria na literatura internacional, aproximadamente 730 relatam DI associada a essa doença. Atualmente, a fenilcetonúria é
um dos erros inatos do metabolismo mais estudados e, nos dois últimos anos, o periódico Molecular
Genetics and Metabolism, a publicação oficial da
Sociedade para Doenças Metabólicas Herdadas
(Society for Inherited Metabolic Disorders) publicou
edições especiais abordando exclusivamente trabalhos relacionados à fenilcetonúria, incluindo revisões sobre os mecanismos de toxicidade que podem
levar aos danos neurológicos observados nos pacientes, além de estratégias de diagnóstico e tratamento
(Management of Phenylketonuria: Current Position,
2011 e Phenylketonuria, Psychology and the Brain,
2010). Entretanto, apesar da toxicidade da fenilalanina ser bastante conhecida até o momento, existem
alguns poucos indivíduos afetados pela fenilcetonúria que, mesmo com um pobre controle da dieta e,
consequentemente, com elevação crônica dos níveis
plasmáticos de fenilalanina, parecem ficar livres de
qualquer dano neurológico importante. Pode ser
especulado que essa “proteção” ocorre ao nível da
barreira hematoencefálica, que, como o nome diz,
funciona como uma barreira e resguarda o cérebro
da exposição a algumas substâncias potencialmente
tóxicas que se acumulam na corrente sanguínea,
como a fenilalanina em pacientes fenilcetonúricos.
Essa proteção ocorre, pois a barreira hematoencefálica permite a passagem de algumas substâncias,
incluindo alguns nutrientes essenciais, apenas com a
participação de um transportador específico, resultando, assim, em um controle sobre a entrada destes
compostos. No caso da fenilalanina, o transportador
que atua é o transportador de aminoácidos longos
de cadeia neutra que é capaz de transportar, além da
fenilalanina, outros aminoácidos como a tirosina, o
triptofano, a leucina, a isoleucina e a valina. Dessa
forma, não se pode descartar que a diminuição nos
níveis de outros aminoácidos neutros de cadeia longa

A fenilcetonúria, é talvez o erro inato
do metabolismo mais conhecido e
estudado, é uma doença de herança
autossômica recessiva, ou seja, é
necessário herdar um gene alterado
da mãe e um do pai para que a
criança seja afetada. A doença é
causada pela deficiência de uma
enzima chamada fenilalanina
hidroxilase, que é responsável pelo
metabolismo da fenilalanina, um
aminoácido essencial ao organismo
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no sistema nervoso central, como por exemplo, a
tirosina e o triptofano, possa atuar também como
um importante mecanismo fisiopatológico levando
aos danos neurológicos observados em pacientes
com fenilcetonúria, uma vez que estes aminoácidos,
além de serem fundamentais para a síntese proteica,
são também precursores de importantes neurotransmissores. Neste sentido, já foi descrita uma relação
entre alterações na substância branca e déficits neurológicos específicos em crianças com fenilcetonúria,
que resultariam de uma atividade da dopamina (um
importante neurotransmissor) reduzida no córtex
pré-frontal devida a dietas insuficientemente restritas
em fenilalanina.
IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO
PRECOCE NA PREVENÇÃO DA DI
Quase todos os indivíduos com fenilcetonúria
clássica não tratados apresentam uma importante DI,
geralmente com um quociente de inteligência (QI)
menor do que 30. Foi também descrito que, a cada
dez semanas de atraso no início do tratamento, um
paciente pode perder, em média, cinco unidades de
QI. O tratamento adequado com uma dieta com um
baixo teor de fenilalanina mantém os níveis plasmáticos desse aminoácido na faixa 2-6 mg/dL até a adolescência, o que poderia eliminar virtualmente todos
os efeitos adversos relacionados ao desenvolvimento
18

REVISTA DI • NO 2 • JANEIRO/JULHO • 2012

intelectual. Neste sentido, foi recentemente descrito
no editorial do periódico Molecular Genetics and
Metabolism que “a combinação de detecção precoce
ao nascimento e aderência a uma dieta com baixo
teor de fenilalanina preveniu todos os casos de DI em
crianças nascidas com fenilcetonúria”.
Entretanto, apesar de todos os esforços e da melhoria das fórmulas dietéticas com o passar do tempo,
pode-se observar que mesmo os pacientes que seguem
o tratamento ainda apresentam retardo no crescimento e DI. Seu QI, apesar de atingir valores normais,
ainda é menor do que o de seus irmãos não afetados
pela doença e o de seus colegas de sala de aula. Os
pacientes fenilcetonúricos tratados frequentemente
apresentam alterações no desenvolvimento de algumas funções neurológicas, levando a resultados insatisfatórios no desempenho escolar. Esses pacientes também podem apresentar ansiedade, depressão e baixa
autoestima, além de outros transtornos psiquiátricos e
comportamentais. Além disso, alguns sintomas específicos, como déficit nas funções executivas, de atenção e
na habilidade visual-espacial, continuam sendo observados em alguns indivíduos que foram diagnosticados
precocemente e mantidos em dieta continuamente,
mas com níveis de fenilalanina moderadamente elevados. Esses achados estão de acordo com um estudo
pioneiro publicado por Berman e colaboradores em
1966, em que foi postulado que:

“Enquanto crianças fenilcetonúricas mostraram
ganhos significativos na taxa de desenvolvimento
e QI durante o tratamento dietético, o fato de que
estas crianças não atingem taxas tão altas quanto seus
irmãos não afetados sugere que alguns dos efeitos da
fenilcetonúria continuam operativos mesmo quando
os níveis plasmáticos de fenilalanina são controlados”.
Podemos, assim, concluir a partir destas informações que algum grau de reversibilidade dos sintomas
neurológicos pode ser obtido através da implementação rigorosa da dieta restrita em fenilalanina, ainda
que tardia. Estas observações não diminuem a necessidade da detecção precoce da fenilcetonúria, bem
como do início imediato do tratamento dietético,
mas fornecem uma esperança para todas as famílias
que lidam com pacientes afetados pela fenilcetonúria.
CONCLUSÃO
Apesar dos esforços científicos no intuito de disponibilizar novas estratégias terapêuticas e das observações de que alguns dos sintomas apresentados por
pacientes afetados pela fenilcetonúria são reversíveis

mesmo com o início tardio do tratamento, algumas
limitações sociais e intelectuais ainda são consideradas irreversíveis. Dessa forma, o diagnóstico precoce e a implementação imediata da dieta restrita em
fenilalanina continua sendo o tratamento mais eficaz para fenilcetonúricos, sendo capaz de prevenir os
principais achados neurológicos e a DI na maioria
dos casos.
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Hipotireoidismo
Congênito
O diagnóstico do
hipotireoidismo congênito
pelo quadro clínico no
período neonatal é muito
difícil – apenas 5 % dos
casos apresentam
sintomas característicos

O

hipotireoidismo congênito é a doença
endócrina congênita mais frequente e uma das principais causas
de Deficiência Intelectual prevenível.
Consiste na produção inadequada de hormônios
tireoidianos e, quando diagnosticado e tratado
precocemente, evolui com desenvolvimento neuropsicomotor e crescimento adequados.
A prevalência do hipotireoidismo congênito
é de 1:3.500 nascidos vivo se o hipotireoidismo
congênito primário, aquele em que a origem da
doença é na glândula tireoide, é responsável por
96% dos casos. Acomete mais as crianças do sexo
feminino (2:1), com síndrome de Down (1:141) e
hispânicos (1:2.700). Somente na APAE DE SÃO
PAULO foram realizados 1.519.863 testes de triagem neonatal no ano de 2010.
O desenvolvimento embrionário da tireoide
tem início na terceira semana de gestação e ao
final do primeiro trimestre a tireoide fetal está formada, e é possível medir os hormônios tireoidianosno soro fetal. Durante a gestação há passagem
placentária de hormônio tireoidiano materno para
o feto, suprindo assim as necessidades para o seu
desenvolvimento até que a tireoide fetal seja capaz
de produzir os hormônios.

A produção adequada de hormônios tireoidianos depende do iodo ingerido na dieta. No Brasil,
para garantir a oferta ideal de iodo, o sal utilizado para preparo de alimentos é enriquecido artificialmente. Nos países onde a ingestão de iodo
pelas gestantes é menor do que o recomendado
(200-250 mcg/dia, recomendação da OMS), a
deficiência de iodo é a causa mais comum de hipotireoidismo congênito.
O desenvolvimento do sistema nervoso central
é muito dependente dos hormônios tireoidianos,
que atuam na multiplicação das células nervosas (neurônios), e a sua falta leva à redução de até
40% no número de neurônios, levando aos sintomas neurológicos conhecidos do hipotireoidismo
congênito: atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, dificuldade de aprendizado e Deficiência
Intelectual.
A etiologia mais frequente é a alteração no
desenvolvimento da tireoide, que não se encontra na posição anatômica habitual, ou então é
constituída por uma quantidade menor de células e, por conta disso, o seu funcionamento é
comprometido.
O diagnóstico do hipotireoidismo congênito
pelo quadro clínico no período neonatal é muito
difícil – apenas 5% dos casos apresentam sintomas característicos. Os sintomas que devem alertar para a possibilidade da doença são: dificuldade
de sucção, pele fria com aspecto marmóreo, hipoatividade, icterícia prolongada, hérnia umbilical,
fontanelas amplas, protrusão lingual, constipação
intestinal, edema de início em pálpebras, mãos e
pés. Uma parcela pequena de crianças quetiveram
a triagem neonatal dentro da normalidade pode
apresentar sintomas de hipotireoidismo ao longo
do desenvolvimento (até 5% das crianças triadas
são falsos-negativos), devendo o pediatra geral
ficar atento à desaceleração da velocidade de crescimento, a baixa estatura e ao atraso do desenvolvimento neuropsicomotor.
A criança, quando não tratada, evolui durante
o crescimento com atraso de desenvolvimento
neuropsicomotor (demora para sustentar a cabeça
e para sentar, dificuldade para mamar), apresenta
crescimento e ganho de peso inadequados, edema
importante de mãos e pés que aumentam progressivamente (deixando a criança com aspecto de
REVISTA DI • NO 2 • JANEIRO/JULHO • 2012
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O hipotireoidismo congênito é a
doença endócrina congênita mais
frequente e uma das principais
causas de Deficiência Intelectual
prevenível. Consiste na produção
inadequada de hormônios
tireoidianos e, quando diagnosticado
e tratado precocemente, evolui com
desenvolvimento neuropsicomotor
e crescimento adequados

“gordinha”), aumento do volume cervical, frequência cardíaca baixa, sonolência em todos os períodos do dia e comunicação pobre. Por mais que
seja instituído o tratamento, quanto mais tarde
o diagnóstico, maior a sequela do período que a
criança permaneceu em hipotireoidismo, com
comprometimento definitivo do desenvolvimento
cognitivo e deficiência de aprendizado para toda
a vida.
Como o diagnóstico pelo quadro clínico é
muito difícil e a introdução de tratamento precoce
(antes de 15 dias de vida) é decisiva para o adequado desenvolvimento neurológico da criança,
foi instituída a triagem neonatal, na tentativa de
diminuir o número de crianças com hipotireoidismo congênito sem tratamento, que evoluíam
com Deficiência Intelectual. Os custos para realizar a triagem são muito menores do que o tratamento posterior de crianças não diagnosticadas
precocemente.
A triagem neonatal, no Brasil, teve início em
1976, na APAE DE SÃO PAULO, mas, inicialmente, os testes visavam o diagnóstico da fenilcetonúria e, posteriormente, incluiu-se o hipotireoidismo congênito. No início, essa triagem
foi resultado de iniciativas de diferentes instituições e, apenas em 2001, o Ministério da Saúde
implantou o Programa Nacional de Triagem
Neonatal pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
22
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Atualmente, todos os estados brasileiros e o
Distrito Federal realizam a triagem neonatal para
hipotireoidismo congênito.
O teste é realizado através da coleta de sangue extraído do calcanhar do recém-nascido em
papel de filtro, entre três e cinco dias de vida. Na
triagem é medido o hormônio tireoestimulante
(TSH). No caso do valor de TSH estar entre 10 e
20 mUI/mL, o paciente deve ser reconvocado para
nova medida em papel de filtro. Caso o resultado
se confirme, realiza-se nova dosagem com sangue
colhido na veia do paciente. Para prematuros, é
recomendada a coleta com uma semana de vida e
nova coleta com um mês de vida, ou na alta hospitalar, o que ocorrer primeiro. A primeira coleta
deve preceder qualquer transfusão sanguínea.
Resultados alterados permitem o diagnóstico
de hipotireoidismo congênito, o que já indica a
necessidade de se iniciar o tratamento. Porém,
apenas este exame não permite determinar a causa
do problema ea realização de outros exames mais
específicos pode ser necessária.
O momento crítico de início do tratamento do
hipotireoidismo congênito é de 15 dias de vida.
Quando o tratamento se inicia após este período,
já pode ter ocorrido prejuízo no desenvolvimento
cognitivo da criança, que será notado apenas no
futuro. Quando, ao longo dos dois primeiros anos
de tratamento, não ocorrer um controle adequado
das doses de medicação, esse comprometimento
também pode acontecer. Se o diagnóstico e tratamento forem conduzidos corretamente, principalmente durante os primeiros dois anos de vida, fase
em que há maior desenvolvimento neurológico e o
crescimento depende diretamente dos hormônios
tireoidianos, a criança se desenvolve normalmente
sem nenhum prejuízo no futuro.
O grande desafio dos testes de triagem é que
esse tempo ideal, de 15 dias, consiga ser cumprido. As regulamentações do Ministério da
Saúde foram elaboradas com o objetivo de instituir normas claras para a coleta, armazenamento,
análise dos exames e convocação das crianças
que podem vir a ser diagnosticadas com hipotireoidismo congênito. Segundo os indicadores
do Programa Nacional de Triagem Neonatal de
2009, apenas 57% das amostras foram coletadas
na primeira semana de vida dos pacientes triados,

culminando em atraso das etapas subsequentes e
atraso no início de tratamento. A média de início
do tratamento foi de 40 dias de vida, comprometendo a qualidade desses tratamentos e a evolução das crianças diagnosticadas.
Medidas visando sanar as falhas no sistema,
desde a coleta até a confirmação do diagnóstico,
são extremamente necessárias, mas o bom entendimento da importância do teste de triagem pelos
pais é fundamental para que essas falhas sejam corrigidas. A consciência da importância da coleta do
teste de triagem, que deve ser realizado entre três
e cinco dias de vida do recém-nascido, é de suma
importância para o conhecimento do resultado até
os 15 dias de vida e a atenção ao correto preenchimento dos dados utilizados para reconvocação
pode ser crucial para a instituição do tratamento
no tempo adequado. Estudo realizado entre cuidadores de crianças com hipotireoidismo congênito, em unidade de referência para tratamento
no estado do Pará, mostrou como ainda é pobre
o conhecimento da população sobre o teste de
triagem. Dos entrevistados, 62% relataram desconhecer o objetivo do exame quando foi coletado, e a maioria realizou o exame após dez dias
de vida. Independentemente do grau de parentesco, da idade e escolaridade do cuidador, e de
tempo de diagnóstico, mais de 48% dos entrevistados não tinham conhecimento sobre hipotireoidismo congênito, e dos que demonstravam saber
das consequências em não seguir o tratamento,
39% afirmaram já ter interrompido a administração da medicação à criança. Esse é um dos grandes
desafios para os profissionais de saúde envolvidos
no tratamento, pois apesar de palestras e explicações sobre a doença e a consequência do não tratamento, pode ser difícil para o cuidador entender por que uma criança que aparenta ser saudável
deve tomar medicação diariamente, uma vez que
os efeitos deletérios do hipotireoidismo congênito
só serão notados depois de anos sem tratamento.
O tratamento é feito com administração de
hormônio tireoidiano, a tiroxina, que deve ser
administrada na forma de comprimido macerado e diluído em pequena quantidade de água,
no período da manhã e longe das refeições, pois
qualquer alimento interfere na absorção da medicação. O medicamento deve ser administrado

mesmo quando a criança apresentar doenças simples como resfriados, e só deve ser interrompido
sob orientação médica.
O acompanhamento deve ser realizado com
consultas e exames laboratoriais após 15 a 30 dias
do início do tratamento; de 2 em 2 meses, no primeiro ano de vida, e de 3 em 3 meses até os 3 anos
de vida. O comparecimento às consultas e a realização dos exames é imprescindível para o sucesso
do tratamento, pois as crianças, nessa fase, crescem e ganham peso rapidamente, sendo necessários ajustes constantes das doses. Ao final desse
período, caso o diagnóstico etiológico não seja
definido ou haja suspeita de ser um caso de hipotireoidismo congênito transitório, deve-se interromper o uso da medicação por 30 dias e medir
novamente os hormônios tireoidianos. Caso os
valores estejam normais, o médico está autorizado
a acompanhar clinicamente e com exames laboratoriais periódicos, sem necessariamente reintroduzir a medicação.
Recomenda-se que as crianças também sejam
acompanhadas por um psicólogo, uma vez
que, mesmo quando tratadas, algumas crianças
podem evoluir com dificuldade de aprendizado
ou algum déficit intelectual, e que seja realizada
avaliação audiométrica precoce, pois a prevalência de déficit auditivo é dez vezes maior nas
crianças com hipotireoidismo.
Osmar Monte é Professor Titular da Disciplina de Endocrinologia Pediátrica da Faculdade de Ciências Médicas
da Santa Casa de São Paulo.
Laura de Freitas Pires Cudizio é Residente da Disciplina de Endocrinologia Pediátrica da Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa de São Paulo.
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A importância da avaliação
pediátrica em crianças
com síndrome de Down

N

o Brasil, em 21 de março de 2012 – dia internacional da SD – o
Ministério da Saúde lançou o Manual de Atenção à Saúde da Pessoa com
SD, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) – Diário Oficial da
União,º 56, – o qual torna oficial, no Brasil, a necessidade de seguir recomendações similares as da Academia Americana de Pediatria de 2011 no que se
refere a avaliação médica em crianças e jovens com síndrome de Down. Tais recomendações são apresentadas nas próximas páginas.
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RECOMENDAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PEDIATRIA PARA
O SEGUIMENTO DE CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN (2011)

NASCIMENTO ATÉ 30 DIAS: RECÉM-NASCIDO
• Hipotonia; aparência facial e reconhecer
a presença características peculiares.
• Alimentação: crianças podem ser amamentadas no peito. Alguns terão início
da suplementação, especialmente naquelas que dormem muito e precisam
ser despertas para manter a adequada
ingestão de calorias.
• Avaliar malformações cardíacas (50%
de risco). Realizar ecocardiograma;
sendo este anormal, deve haver avaliação de cardiologista pediátrico
• Dificuldades de alimentação. Crianças
com hipotonia marcada, bem como
aquelas com alimentação lenta, pneumonias recorrentes, ou outros sintomas
respiratórios persistentes e déficit de
crescimento devem realizar uma avaliação radiológica do tubo digestivo.
• Refluxo gastroesofágico, que é geralmente diagnosticado e tratado clinicamente.
Se for grave ou contribuir para problemas
cardiorrespiratórios ou déficit de crescimento, encaminhar para especialista.
• Avaliar atresia duodenal ou atresia/estenose anorretal através de história e
exame clínico.
• Se constipação estiver presente, avaliar a dieta restrita ou ingestão de
fluidos limitada, hipotonia, hipotireoidismo, ou malformação do trato gastrointestinal, incluindo estenoses ou
doença Hirschsprung, para a qual existe um risco aumentado.
• Estridor, respiração ofegante ou ruidosa. Se grave ou contribuir para problemas cardiorrespiratórios ou dificuldade
na alimentação, consultar o pneumologista pediátrico para avaliar anomalias
da via aérea. Anomalias da traqueia e
tamanho pequeno traqueal também
podem causar intubação mais difícil.

co cerebral ou emissões otoacústicas.
• Anormalidades hematológicas. Reações
leucemoides ou Distúrbios Mieloproliferativos Transitórios (DMT) podem ser
encontrados em recém-nascidos com
SD (10%) e geralmente regridem espontaneamente nos primeiros três meses
de vida, mas há aumento do risco de
aparecimento mais tarde de leucemia
para estes pacientes (10-30%). Pais de
crianças com DTM devem ser aconselhados quanto ao risco de leucemia e
cientes dos sinais clínicos, como equimoses, petéquias, letargia, ou mudança
de padrões de alimentação. Apesar de a
leucemia ser mais comum em crianças
com SD do que na população em geral,
ainda é rara (1%). Policitemia é também
comum em crianças com SD (18-64%).
• Hipotireoidismo congênito (1% de risco). Obter dosagem do hormônio estimulante da tireoide (TSH) além da
tiroxina livre (T4). Muitas crianças com
SD têm TSH moderadamente elevado
e T4 livre normal.

• Discussão sobre como e o que dizer
aos irmãos, outros membros da família e amigos.
• Analisar o risco de recorrência em gravidez subsequentes e da disponibilidade de diagnóstico pré-natal, tal como
previsto no aconselhamento genético.
• Discutir tratamentos que são considerados complementares e alternativos.
Os pais precisam de uma oportunidade
para aprender objetivamente quais as
terapias são seguras e quais são potencialmente perigosas.
• Anomalias renais e do trato urinário
têm sido relatadas que ocorrem em
aumentada frequência entre as pessoas com SD. Até que estudos confirmem
este achado, triagem renal e urológica
não é recomendada.

• Discutir aumento da susceptibilidade à
infecção do trato respiratório.
• Discutir com os pais a importância do
posicionamento da coluna cervical e
precauções para evitar a extensão excessiva ou flexão para proteger a coluna
cervical durante qualquer procedimento
anestésico, cirúrgico, ou radiológico.
• Discutir a eficácia da estimulação precoce.
• Informar a família sobre a disponibilidade de apoio e aconselhamento de
pais de outras crianças com SD.
• Discutir os pontos fortes da criança e
experiências familiares positivas.

• Cataratas podem estar presentes ao
nascimento e evoluir lentamente.
• Avaliação de deficit auditivo através
do teste de potencial evocado de tron-
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IDADE DE UM MÊS A UM ANO: LACTENTE
• Avaliação Otorrinolaringológica: risco de otite média serosa (50-70%);
revisão de triagem auditiva, repetir e
se anormal avaliar possibilidade de
malformações de ouvido médio (estenose de canal); timpanometria pode
ser necessária se a membrana timpânica for mal visualizada. Audiograma
comportamental pode ser tentado em
crianças com um ano de idade.
• Pelo menos uma vez durante os primeiros seis meses de vida, discutir
com os pais sintomas de apneia obstrutiva do sono, incluindo respiração
ruidosa, ronco, posições incomuns do
sono, sonolência diurna, despertares
frequentes, e problemas de comportamento que poderiam ser associados
com sono de má qualidade.
• A cada visita, discutir com pais a importância de manter a coluna cervical
em posição neutra durante qualquer
ato anestésico, cirúrgico, ou procedimento radiográfico para minimizar
o risco de lesão da medula espinal e
analisar os sinais e sintomas de mielopatia. Realizar história cuidadosa e
exame físico e prestar atenção para
sinais e sintomas mielopáticos.
• Nos primeiros seis meses de vida, consultar oftalmologista para avaliação
de estrabismo, cataratas e nistagmo.
Confirir a visão da criança em cada visita e usar critérios subjetivos e objetivos adequados ao desenvolvimento.

Se a obstrução do canal lacrimal estiver presente, encaminhar para avaliação de reparação cirúrgica se não
resolvido até 9 a 12 meses de idade.
• Verificar resultados de função tireoidiana neonatal e medição de TSH em
6 e 12 meses de idade e depois anualmente.
• Monitorar crianças com malformações
cardíacas, tipicamente defeitos septais
ventriculares ou atrioventriculares que
causam fluxo intracardíaco esquerda-direita em relação a sintomas e sinais
de insuficiência cardíaca congestiva,
como taquipneia, dificuldades de alimentação e de ganho de peso. Pacientes com defeitos septais ventriculares
grandes e sem obstrução pulmonar ao
fluxo sanguíneo, a reparação deverá
ser realizada até os quatro meses, antes que ocorra o desenvolvimento de
hipertensão pulmonar e complicações
associadas. Crianças com SD também
têm risco aumentado de hipertensão
pulmonar, mesmo na ausência de defeitos intracardíacos estruturais.
• Obter a concentração de hemoglobina
começando com um ano de idade e,
depois disso, anualmente. As crianças
com SD têm consumo dietético de
ferro significativamente mais baixo
do que seus pares com desenvolvimento típico. Maior volume corpuscular médio (VCM) dos eritrócitos tem
sido relatado em 45% dos pacientes

com SD com e sem doença cardíaca,
e quando VCM é diminuído, ocorre
anemia. Portanto, não é útil o VCM
na triagem para o diagnóstico de deficiência de ferro, ou talassemia em
crianças com SD. Concentração de
ferritina sérica é um parâmetro sensível para avaliação das reservas de
ferro em indivíduos saudáveis, mas
é um reagente de fase aguda e pode
estar aumentado na presença de inflamação crônica ou infecção e deve
ser avaliado juntamente com a concentração de proteína C-reativa (PCR).
• Monitorizar sinais de disfunção neurológica. Crianças com SD têm risco
aumentado de convulsões, incluindo
espasmos infantis (1-13%) e outras
condições, incluindo doença de Moyamoya.
• Administrar vacinas, incluindo vacina
contra a gripe e outras vacinas recomendadas para todas as crianças, a
menos que existam contraindicações
específicas.
• Orientação preventiva: Monitorar o
peso e evolução da estatura de cada
visita. Os gráficos de crescimento específicos para SD anteriormente utilizados já não refletem os atuais estilos
da população. Até que novos gráficos
sejam desenvolvidos, os padrões de
crescimento e ganho de peso devem
ser seguidos no padrão disponível e
devem incluir peso, estatura e índice
de massa corpórea (IMC).
• Avaliar o estado emocional dos pais e
relações intrafamiliares em cada visita. Educar e apoiar os irmãos e discutir
ajustes.
• Comentar conexão com serviços de intervenção precoce e sua relação com
necessidades da criança e da família
em cada visita.
• Analisar compreensão da família sobre
o risco de recorrência de SD e disponibilidade de diagnóstico pré-natal, pelo
menos uma vez no primeiro ano de
vida, e mais frequentemente se julgado necessário pelo clínico.
• Estar preparado para discutir e responder perguntas sobre os tratamentos
que são considerados complementares e alternativos em cada visita.
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IDADE DE UM A CINCO ANOS: INFÂNCIA PRECOCE
• Obter história e exame físico com
atenção para o crescimento e desenvolvimento em cada visita.
• Analisar o risco de perda auditiva associada com otite média serosa. Para
criança com triagem auditiva e audiograma comportamental normais, a timpanometria deve ser realizada a cada
seis meses até que os níveis de audição
normal sejam estabelecidos bilateralmente (geralmente após quatro anos
de idade). Subsequentemente, testes
comportamentais auditivos devem ser
realizados anualmente. O risco de otite
média serosa entre três e cinco anos de
idade é de cerca de 50 a 70%.
• Verificar a visão da criança e usar avaliação apropriada subjetiva e critérios
objetivos em cada visita. Crianças com
SD tem 50% risco de erros de refração
que levam à ambliopia entre três e cinco
anos de idade. Corringo erros de refração e estrabismo em idade precoce pode
ajudar a prevenir a ambliopia e incentivar desenvolvimento visual normal.
• Discutir instabilidade atlantoaxial com
os pais, pelo menos a cada dois anos,
sobre a importância de precauções
para a proteção da coluna cervical durante qualquer ato anestésico, cirúrgico, ou procedimento radiográfico. Executar história e exame físico cuidadoso
com atenção para sinais e sintomas
mielopáticos a cada visita ou quando
os sintomas possivelmente atribuíveis
à invasão da medula são relatados.
Pais também devem ser instruídos a
contatar seu médico para o início de
sintomas de mudança de marcha ou
do uso de braços ou mãos, mudança
de hábito intestinas ou vesical, dor no
pescoço, torcicolo, inclinação da cabeça, posições da cabeça, ou fraqueza.

potencial em crianças assintomáticas.
Os pais devem ser alertados de que a
participação em alguns esportes, incluindo esportes de contato como futebol e ginástica (geralmente em idades
mais velhas), coloca as crianças em aumento de risco de lesão medula espinal. A utilização de trampolim deve ser
evitada por todas as crianças com SD
menores de 6 anos e por crianças mais
velhas, a menos que tenham a supervisão contínua de um profissional.
• A criança sintomática: Qualquer criança
que tenha dor significativa no pescoço,
dor radicular, fraqueza, espasticidade
ou mudança de tônus, dificuldades na
marcha, hiperreflexia, mudanças nos
hábitos intestinas ou vesical, ou outros
sinais ou sintomas de mielopatia deve
ser submetida à radiografia de coluna
cervical simples na posição neutra. Se
alterações radiológicas significativas
estiverem presentes na posição neutra, o paciente deve ser encaminhado
o mais rápido possível a um neurocirurgião ou ortopedista pediátrico com
experiência em avaliação e tratamento
de instabilidade atlantoaxial.
• Medida de TSH anualmente ou mais
cedo se criança apresentar sintomas
que podem estar relacionados à disfunção da tireoide.
• Para as crianças com uma dieta que
contém glúten, em cada visita avaliar
sintomas potencialmente relacionados

com a doença celíaca, incluindo diarreia
ou constipação prolongada, crescimento lento, inexplicável déficit de crescimento, anemia, dor abdominal ou inchaço, ou problemas comportamentais.
• Discutir os sintomas de obstrução apneia do sono.
• Manter o seguimento com um cardiologista pediátrico para crianças com
malformações cardíacas, mesmo após o
reparo completo para monitorar lesões
recorrentes/residuais, bem como o desenvolvimento de hipertensão pulmonar.
• Monitorar disfunção neurológica, incluindo crises epilépticas.
• Obter concentração de hemoglobina anualmente. Além disso, obter ferritina sérica e concentração de PCR para qualquer
criança em risco de deficiência de ferro.
• Orientação preventiva: Comentário
sobre intervenção precoce, incluindo
fisioterapia, terapia ocupacional e terapia fonoaudiológica.
• Discutir com os cuidadores em cada
visita da criança progresso comportamental e social. Verificar sinais de autismo, déficit de atenção/hiperatividade,
ou outros distúrbios psiquiátricos ou de
comportamento para avaliação adequada e intervenção logo que ocorra a
suspeita. Autismo e outros problemas
comportamentais ocorrem com maior
frequência em crianças com SD e sintomas podem se manifestar mais cedo.

• A criança assintomática: Crianças com
SD tem aumento do risco de subluxação
atlantoaxial. No entanto, radiografias
normais não fornecem garantia que a
criança não irá desenvolver problemas
de coluna mais tarde. Por estas razões,
a rotina radiológica de avaliação da coluna vertebral em crianças assintomáticas não é recomendada. As evidências
atuais não suportam a realização de
radiografias de rotina na triagem para
avaliação da instabilidade atlantoaxial
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IDADE DE 5 A 13 ANOS: A INFÂNCIA TARDIA
• Obter história e realizar exame físico
com atenção para crescimento e estado de desenvolvimento em cada visita
anual.
• Monitorar padrões de crescimento,
especialmente IMC, e enfatizar dieta
saudável e estilo de vida para prevenção da obesidade.
• Obter avaliação audiológica anual.
• Obter avaliação oftalmológica a cada
dois anos.
• Medida de TSH anualmente, pois risco de hipotireoidismo aumenta com
idade.
• Individualizar acompanhamento cardiológico com base na história de doença cardíaca.
• Obter concentração de hemoglobina
anualmente, ferritina sérica e PCR ou
concentrações de reticulócitos em visitas anuais em crianças em risco de
deficiência de ferro.
• Para crianças com dieta que contém
glúten, rever sintomas potencialmente
relacionados com a doença celíaca em
cada visita.
• A cada visita, discutir com pais a importância universal de precauções
para a proteção da coluna cervical
durante qualquer ato anestésico, ci-

rúrgico ou procedimento radiográfico.
Executar história cuidadosa e exame
físico com atenção aos sinais e sintomas mielopáticos. Os pais também
devem ser instruídos a contatar o seu
médico imediatamente ao início de
sintomas de mielopatia. Orientar pais
que alguns esportes colocam crianças
em risco aumentado de lesão de medula espinhal.
• Monitorar disfunção neurológica, incluindo crises epilépticas.
• Verificar pele muito seca, que pode ser
um sinal de hipotireoidismo, e outros
problemas de pele que são particularmente comuns em pacientes com SD.
• Discutir sintomas relacionados à apneia do sono e a obesidade como fator
de risco.
• Orientação preventiva: Analisar o desenvolvimento da criança e adequação
da escola.
• Discutir socialização, situação familiar,
e relacionamentos, incluindo aspectos
financeiros, seguro de saúde e tutela.
• Discutir o desenvolvimento de habilidades sociais específicas, e senso de
responsabilidade. Monitorar problemas de comportamento que interferiram com a função em casa, comunidade, ou na escola. Verificar problemas

de atenção, transtorno obsessivo
compulsivo, transtornos psiquiátricos.
Avaliar problemas médicos que podem ser associados com mudanças
de comportamento, incluindo anomalias da tiroide, doença celíaca, refluxo
gastroesofágico, apneia e constipação.
Embora tenha havido pouca pesquisa para abordar diretamente o uso
de medicamentos psicotrópicos entre
crianças com SD, relatórios anedóticos
indicam que tais crianças podem diferir na sua resposta aos medicamentos.
• Aconselhar famílias para a transição do ciclo básico na escola, quando grande mudança ocorre, de um a
muitos professores. Prepará-los para
facilitar o ajuste em um momento em
que a disparidade acadêmica torna-se maior e plena inclusão torna-se
mais difícil.
• Avaliar o risco de sintomas autísticos
para uma avaliação adequada e intervenção logo que suspeita.
• Avaliar, monitorar e incentivar independência com a higiene e autocuidado. Incentivar os pais a ensinar,
respeitar a privacidade na casa e na
comunidade. Discutir gestão adequada
dos comportamentos sexuais.
• Discutir a progressão de mudanças
físicas e psicossociais através da puberdade e problemas de fertilidade e
contracepção. Relembre os pais que o
desenvolvimento físico normalmente
segue padrões semelhantes aos encontrados na população em geral, mas
a criança com SD vai precisar de mais
preparação para compreendê-los.
• Discutir a necessidade de cuidado na
menina púbere. Falar com a paciente
e sua família sobre o risco de recorrência da SD (50%) se ela engravidar.
Embora os homens com SD sejam geralmente inférteis, tem havido casos
raros em que um jovem procriou. O
controle da natalidade e prevenção de
doenças sexualmente transmissíveis
deve ser discutido com os pacientes e
suas famílias. Famílias podem desejar
discutir esterilização com o pediatra.
• Esteja preparado para discutir e responder perguntas sobre tratamentos
que são considerados complementares e alternativos.
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IDADE DE 13 A 21 ANOS: ADOLESCÊNCIA E IDADE ADULTA PRECOCE
• Medida anual da concentração de hemoglobina e TSH.
• Obter avaliação audiológica anual.
• Em crianças com dieta que contenha
glúten, rever sintomas potencialmente
relacionados com doença celíaca em
cada visita.
• Individualizar acompanhamento cardiológico se necessário.
• Discutir sintomas relacionados à apneia obstrutiva do sono e a obesidade
como fator de risco.
• Discutir com os pais e paciente em
cada consulta a importância de precauções para posicionamento e proteção da coluna cervical durante
qualquer ato anestésico, cirúrgico ou
procedimento radiográfico. Realizar
história cuidadosa e exame físico com
atenção para sinais e sintomas mielopáticos. Pais e pacientes devem também ser instruídos a entrar em contato com seu médico imediatamente
para o aparecimento de sintomas de
mielopatia. Aconselhar pais que alguns esportes colocam crianças em
risco aumentado de lesão de medula
espinhal.

• Monitorar padrões de crescimento,
especialmente IMC, aconselhar sobre
alimentação saudável e programas de
exercício físico.
• Discutir estados comportamentais e
sociais e encaminhar os pacientes que
têm problemas crônicos de comportamento ou deterioração aguda para
avaliação especializada e intervenção.
• Discutir adequação da escola, e enfatizar o planejamento para transição
para a idade adulta e adequada formação profissional dentro do currículo
da escola.
• Falar com o paciente e sua família sobre o risco de recorrência de SD se a
paciente engravidar.
• Continuar avaliando, monitorando e incentivando independência com higiene

e autocuidados. Fornecer orientações
sobre comportamento saudável, normal e típico. Enfatizar a necessidade
de informação compreensível, incentivando oportunidades para avanço
da compreensão da sexualidade. Discutir a necessidade de contracepção
e prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis e o grau de supervisão
necessária.
• Fazer recomendações sobre tratamento ginecológico de rotina. Discutir problemas pré-menstruais.
• Discutir residências, oportunidades de
vida independente e empregabilidade.
• Discutir relações intrafamiliares, planejamento financeiro e tutela.
• Facilitar a transição para cuidado médico adulto.

• Monitorar sinais de disfunção neurológica, incluindo crises epilépticas.
• Obter avaliação oftalmológica a cada
três anos. Verifique início de catarata,
erros de refração e ceratocone, que
podem causar visão turva, afinamento
da córnea, ou opacidade corneana que
são tipicamente diagnosticados após a
puberdade.
• Examinar anualmente doença valvar
aórtica e mitral adquirida em pacientes idosos com SD. O ecocardiograma
deve ser obtido se houver uma história de fadiga, dispneia de esforço ou
achados anormais ao exame físico.
• Orientação preventiva: No início da
adolescência, discutir questões relacionadas à transição na idade adulta,
incluindo a tutela em longo prazo e
planejamento financeiro. Potenciais
morbidades na vida adulta, incluindo
aparente tendência para envelhecimento prematuro e aumento do risco
de doença de Alzheimer podem também ser discutidos.
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ARTIGO Priscilla Magalhães Gomes Collet Silva e Andréa Aparecida Francisco Vital

Relato do projeto “Apoio às Escolas Municipais de São Paulo
para o Atendimento ao Aluno com Deficiência Intelectual”

Educação
inclusiva
Um olhar para dentro – e de
dentro das escolas públicas

A

tualmente, na área de educação, um
dos principais temas debatidos é a
democratização do ensino, isto é, a
escola como um direito dos cidadãos
e um dever do Estado. O conceito de educação
inclusiva pode ser entendido como o processo
de inclusão de todos aqueles que, por algum
motivo estiveram excluídos do sistema regular
de ensino: pessoas com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento, superdotação, dificuldade de aprendizagem, problemas de comportamento, etc. Entende-se por escola inclusiva, uma escola na qual o processo educativo
é construído objetivando garantir que todas as
crianças tenham o direito ao aprendizado de
qualidade na escola comum.
Um dos principais desafios para o estabelecimento de uma escola inclusiva diz respeito à
necessidade de uma mudança dos papéis tradicionais dos professores e da equipe técnica da
escola. Assim, é obrigação do Estado (e da sociedade) fornecer a estes um suporte apropriado
que os habilite a compreender a inclusão e os
desafios a serem enfrentados na sua implementação nas escolas, através de diversos mecanismos e instrumentos. Dentre outros instrumentos, destacam-se os fóruns de discussões sobre
as deficiências e sobre as dificuldades das crianças em termos de aprendizagem, debates e assessoramento nas atividades diárias, que permitirão aos professores (a partir da compreensão do
processo) o desenvolvimento de novos papéis
para si mesmos e a estruturação de novas formas
de ensino e aprendizagem estabelecendo, assim,
o processo de inclusão como prática cotidiana.
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Desde 1988, vários documentos internacionais e nacionais defendem e promovem a inclusão
escolar de alunos com deficiência (Tabela 1). No
entanto, a inclusão ainda é um dos pontos mais
desafiantes desse debate e gera grande desconforto
entre os profissionais da educação.
Apesar das resoluções e decretos possibilitarem
o acesso e a permanência desses alunos nas escolas regulares, esse ainda é um grande desafio para
educação, pois a inclusão não se impõe por meios
legais, ela deve ser uma conquista social.
A inclusão propõe promover um conjunto
onde coexistam as diferenças e as singularidades.
A sala regular de ensino deve ser, portanto, um
lugar formado pelas diferenças. Para tal, o processo de inclusão implica na construção cotidiana
de um coletivo educacional onde as singularidades e as diferenças possam conviver. Essa proposta
exige uma série de modificações a fim de tornar a
escola acolhedora e responsiva a todos os alunos.
Particularmente, quanto às deficiências, destaca-se
a questão da Deficiência Intelectual (DI), que é
diferente, por exemplo, das deficiências sensoriais
(auditiva e visual), uma vez que não exige somente
mudanças como acessibilidade de materiais e espaços, mas sim mudanças de práticas pedagógicas.
Consciente deste desafio, a APAE DE SÃO
PAULO — Organização Social brasileira com a
missão de “promover a prevenção e a inclusão da
pessoa com DI produzindo e difundindo conhecimento” — vem, nos últimos 51 anos, atuando no
atendimento e defesa das necessidades e direitos
das pessoas com DI. Atualmente, entre inúmeras
outras ações, atua seguindo as orientações federais,
e realiza trabalhos de apoio à inclusão escolar atendendo alunos com Deficiência Intelectual que frequentam classe regular do sistema de ensino, suas
famílias e suas escolas. Por ser referência no atendimento a essa parcela da população, lida diretamente com uma demanda social importante,
recebendo cidadãos de todas as regiões da cidade,
principalmente das regiões periféricas, por conta
da carência mais agravada de serviços públicos e
recursos de apoio de modo geral.
De 2008 a 2011, a organização atuou no
âmbito do projeto “Apoio às Escolas Municipais
de São Paulo para o Atendimento ao Aluno
com Deficiência Intelectual”, a partir de uma

Tabela 1. Principais documentos relacionados à
Educação Inclusiva.
Ano – Documento
1988
Constituição da República
Federativa do Brasil

Trechos selecionados
Artigo 206, inciso I.
Estabelece a “igualdade
de condições de acesso e
permanência na escola”.
1990
Artigo 3, item 5. “É preciso
Declaração Mundial
tomar medidas que garantam
sobre Educação para
a igualdade de acesso à
Todos: satisfação das
educação às pessoas com
necessidades básicas de qualquer tipo de deficiência,
aprendizagem Jomtien
como parte integrante do
(UNESCO)
sistema educativo”.
1996
“Acreditamos e
Declaração de
proclamamos que:
Salamanca (ONU)
aqueles com necessidades
educacionais especiais
devem ter acesso à escola
regular, que deveria
acomodá-los dentro de
uma Pedagogia centrada na
criança, capaz de satisfazer
a tais necessidades”.
1996
Artigo 59.Preconiza que os
Lei de Diretrizes e Bases sistemas de ensino devem
(LDB) da Educação
assegurar aos alunos
Nacional Bases (Brasil)
currículo, métodos, recursos e
organização específicos para
atender às suas necessidades.
2001
Artigo 2º. “Os sistemas de
Resolução CNE/CEB nº
ensino devem matricular
2 – Diretrizes Nacionais todos os alunos, cabendo às
para Educação Especial escolas organizar-se para o
na Educação Básica (MEC atendimento aos alunos com
- Secretaria de Educação necessidades educacionais
Especial)
especiais, assegurando as
condições necessárias para
uma educação de qualidade
para todos”.
2006
Artigo 24 item 2 b. “As
Convenção Internacional pessoas com deficiência
sobre os Direitos das
devem ter acesso ao ensino
Pessoas com Deficiência fundamental inclusivo, de
(ONU) – adotada no
qualidade e gratuito, em
Brasil em 2007
igualdade de condições
com as demais pessoas na
comunidade em que vivem”.
2008
“O atendimento escolar de
Resolução SE 11 –
alunos que apresentam
Secretaria da Educação necessidades educacionais
do Estado de São Paulo especiais far-se-á
preferencialmente, em
classes comuns da rede
regular de ensino, com apoio
de serviços especializados
organizados na própria ou
em outra unidade escolar,
ou, ainda, em centros de
apoio regionais”.
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Tabela 2. Distribuição da ação do projeto ao longo do tempo.
Número de
Número de
escolas envolvidas diretorias de ensino

Número de visitas
nas escolas

2008

70

4

346

2009

51

12

306

2010

99

12

494

2011

50

13

110

parceira firmada com a Fundação Itaú Social
e a Secretaria Municipal de Educação de São
Paulo (Departamento de Orientação Técnica de
Educação Especial). Nesse projeto, a APAE DE
SÃO PAULO propôs que a perspectiva da inclusão fosse discutida por todos os profissionais das
unidades escolares, o que requeria novas lógicas
de análise de processos, gestão de novas atitudes,
hábitos que se concretizaram no cotidiano das pessoas com DI.
Este trabalho conseguiu assessorar um total
de 271unidades escolares, distribuídas entre as 13
diretorias de ensino do município, realizando de 3
a 5 visitas a cada unidade escolar prestando apoio
aos professores dentro de suas áreas de atuação,
conforme apresentado na Tabela 2.
O principal objetivo deste projeto foi atuar
no processo de estruturação de escolas inclusivas,
no intuído de promover a organização de ações
visando ganhos educacionais ao aluno com DI e/
ou transtornos globais de desenvolvimento, colaborando com a Secretaria Municipal de Educação.
Em termos de objetivos específicos, este projeto
buscou:
a. Promover a formação continuada dos educadores — professores e gestores — para a construção de sistemas educacionais inclusivos;
b. Possibilitar mudanças sistêmicas na superação
da oposição entre educação regular e educação
especial, o aprimoramento da formação dos
profissionais da educação e a estruturação efetiva de uma educação para todos e para cada
um.
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c. Contribuir para a articulação dos conhecimentos dentro da própria escola e rede municipal
de ensino;
d. Contribuir para o desenvolvimento psicopedagógico e social do aluno com DI da classe
comum do ensino regular.
e. Promover a participação e aprendizagem dos
alunos com DI por meio de ações de formação/assessoria a todos os profissionais envolvidos diretamente com a gestão das unidades
escolares e com o atendimento aos alunos;
f. Viabilizar a discussão e disseminação de
conhecimentos orientadores em educação
inclusiva junto aos coordenadores das escolas
de Ciclo II do Ensino Fundamental da rede
municipal de ensino.
Em termos metodológicos, a atuação se deu em
três etapas para todos os anos do projeto, a saber:
1. Visitas às unidades escolares (Fundamental I e
II e Centro Integrado de Educação de Jovens
e Adultos– CIEJAs) envolvendo orientações e
discussões de estudos de caso (alunos com DI
e transtornos de desenvolvimento),visando a
construção de ações pedagógicas que favoreçam a inclusão dos alunos.
2. Formação “A Gestão como Estruturante de
uma Escola Inclusiva” envolvendo cinco
mini-cursos anuais ministrados na APAE DE
SÃO PAULO que ofereceram elementos teóricos de apoio à prática pedagógica inclusiva.
3. Espaços de discussão sobre a prática pedagógica, ação oferecida exclusivamente para
os coordenadores pedagógicos para auxiliar
na efetivação de ações inclusivas junto aos
professores.
Em 2008, o projeto atuou em 70 escolas oferecendo uma formação em horário coletivo de
trabalho a todos os profissionais da unidade. Os
formadores, a partir de uma aula expositiva, buscaram abertura para o contato dos profissionais
com a nova demanda presente nas escolas, oportunizando o início de um processo de reflexão
sobre o trabalho a ser desenvolvido com os alunos com DI.
As ações do projeto, em 2009, tinham
uma intenção mais interventiva, no sentido de

proporcionar discussões práticas e objetivas sobre
os alunos com DI escolhidos pelas unidades para
serem os estudos de caso. As ações de assessoria nas
unidades eram apoiadas pela teoria trazida pelos
palestrantes nos mini-cursos.
Em 2010, o projeto atuou em 99 unidades
escolares, pois além de assessorar 50 novas escolas,
como realizado em 2009, as ações visaram monitorar o trabalho das 50 escolas já assessoradas no
ano anterior. O curso também foi oferecido em
dois módulos: um básico para os profissionais das
unidades iniciantes e outro mais avançado para os
profissionais que já haviam feito o primeiro curso
em 2009.
Em 2011, o projeto contou com ações de assessoria direta às escolas participantes — 50 unidades
escolares do ensino fundamental ciclo II (quinto
ao nono anos), distribuídas entre as 13 diretorias de ensino do município de São Paulo. Assim,
essa ação de assessoria envolveu uma população
em torno de 600 profissionais — entre professores e equipe gestora das escolas – e uma média de
13 participantes por unidade escolar, variando de
acordo com o número dos profissionais presentes
na unidade no dia da visita. Os encontros foram
realizados, em sua maioria, no horário de Jornada
Especial Integral de Formação (JEIF).
As unidades foram visitadas pelos formadores
e, nessas visitas, foram discutidas as ações pedagógicas desenvolvidas pelos profissionais (professores e gestores) em prol da efetivação da inclusão de um aluno com DI ou transtorno global do
desenvolvimento, escolhido, pela equipe, para ser
o estudo de caso.
Todas as unidades escolares visitadas, sem exceção, tinham mais de um aluno com DI matriculado. A orientaçãofoi para que a equipe escolar
escolhesse um aluno para ser trabalhado em estudo
de caso, e que as discussões e reflexões feitas a partir desse, fossem ampliadas para as diferentes situações vivenciadas no cotidiano escolar de maneira
a servirem como suporte para ações voltadas ao
aprimoramento do processo de inclusão de todos
os alunos com ou sem deficiência.
Em 2011, a formação “A Gestão como
Estruturante de uma Escola Inclusiva” também
foi oferecida em cinco mini-cursos, no auditório da APAE DE SÃO PAULO, para todos os

Um dos principais desafios para
o estabelecimento de uma escola
inclusiva diz respeito à necessidade de
uma mudança dos papéis tradicionais
dos professores e da equipe técnica
da escola. Assim, é obrigação do
Estado (e da sociedade) fornecer a
estes um suporte apropriado que os
habilite a compreender a inclusão e os
desafios a serem enfrentados na sua
implementação nas escolas, através de
diversos mecanismos e instrumentos
professores e gestores das escolas participantes.
Os temas trabalhados tiveram como objetivo trazer a teoria para embasar a prática de sala de aula,
em uma ação simultânea com o que estava sendo
discutido nas visitas de assessoria. Os temas abordados foram: a) Educação Inclusiva: aspectos
ético-filosóficos; b) Gestão participativa e a inclusão; c) Qualidade da educação e a perspectiva da
inclusão; d) Projeto pedagógico; e) Planejamento
educacional inclusivo.
No ano de 2011, as ações compreenderam o
total de 73 alunos “estudos de caso”, ou seja, 73
alunos cujas histórias foram discutidas e trabalhadas diretamente nas reuniões de assessoria dos formadores nas unidades escolares. Adicionalmente,
muitos outros alunos também se beneficiaram
desse trabalho, uma vez que o professor pôde rever
e repensar a sua prática pedagógica a partir das trocas e reflexões ocorridas nos encontros.
Essa metodologia possibilitou uma aproximação maior entre os professores e seus alunos com
deficiência, bem como uma revisão das práticas pedagógicas utilizadas. A discussão sobre um
aluno abria caminhos para discussão de outros e
as estratégias pensadas e construídas coletivamente
acabaram por atingir e beneficiar cada vez mais
alunos, inclusive aqueles sem deficiência.
REVISTA DI • NO 2 • JANEIRO/JULHO • 2012
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A inclusão propõe promover um
conjunto onde coexistam as
diferenças e as singularidades.
A sala regular de ensino deve ser,
portanto, um lugar formado pelas
diferenças. Para tal, o processo
de inclusão implica na construção
cotidiana de um coletivo
educacional onde as singularidades
e as diferenças possam conviver

Muitos foram os desafios encontrados e as
tentativas de solucioná-los e alguns são descritos a seguir:
· Desejo de respostas prontas: a presença dos
alunos com deficiência exige mudanças
tanto nas escolas, como em todos os profissionais que nela trabalham. Esta constatação é geradora de muitas angústias e desconforto. A presença de formadores, com
objetivo claro de prestar apoio, foi percebida inicialmente como sendo a solução
dos problemas e se esperava que este grupo
pudesse oferecer as respostas e receitas
prontas para todos esses incômodos.
Apesar das mudanças anuais do projeto, foi
mantida a ideia central de oferecer um trabalho
de formação que caminhou no sentido de recuperar aquilo que já era sabido, mas que ainda gerava
dúvida, problematizando os fatos e dando autonomia aos profissionais da educação no processo de
construção do conhecimento, não só em relação
aos alunos com DI, mas também, na reorganização de seu trabalho com todos os alunos da escola,
entendendo que cada aluno é único, diferente e
singular.
A metodologia proposta não teve a intenção
de impor formas certas para se trabalhar, nem
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de oferecer receitas prontas de como educar um
aluno com DI, como muitos esperavam. A ideia
central foi a de promover espaços de construção
de conhecimento, de estimular a equipe da escola
a se questionar, a pensar na prática, a refletir sobre
o trabalho desenvolvido, compartilhando dúvidas
e experiências e assim construindo novos modos
de lidar com os alunos e suas diferenças.
· Diferentes realidades: Apesar do trabalho ser
realizado na mesma rede de educação municipal, é importante ressaltar que as realidades de
cada região, de cada escola e de cada aluno são
muito distintas.
Uma característica da atuação foi sempre direcionada ao trabalho a partir da realidade de cada
unidade escolar, mais especificamente, de cada
aluno a ser estudado, daquilo que é único e singular do sujeito, para depois poder generalizar a
discussão e pensar mais amplamente nas práticas
pedagógicas, em práticas inclusivas que podem
gerar benefícios para todos.
Essa forma de atuação trouxe um diferencial
importante, pois, o momento inicial é de acolhida
do professor, que na maioria das vezes, se encontra muito angustiado, recebendo-o em suas dúvidas e ajudando-o a trabalhar diretamente com
o aluno escolhido, buscando perceber e conhecer esse aluno específico, e a pensar em formas
de contribuir para o seu desenvolvimento. Desta
forma, alunos e professores ganham confiança,
(re)conhecendo suas potencialidades e capacidades, e passam a caminhar juntos no processo de
ensino-aprendizagem.
· Resistência: Percebeu-se que existe dificuldade
por parte de alguns profissionais em aceitar os
alunos com deficiência (ou com qualquer outra
diferença) e, portanto, resistência em mudar a
prática pedagógica que muitas vezes se encontra cristalizada.
É de conhecimento geral que, na prática, as
diferenças estão em todos os lugares e que, particularmente, a escola é o espaço das diferenças, portanto, os professores convivem diariamente com
esta realidade. O ensino e a aprendizagem sendo
atividades humanas não são previsíveis, o inesperado não avisa, simplesmente acontece. Assim, por

um lado, é fácil compreender as dificuldades das
pessoas em gerenciar eventos inesperados, entretanto, por outro lado, ressalta-se a importância de
perceber que a mudança é inevitável e que, quanto
antes for aceita, maiores serão os ganhos para a
educação inclusiva.

foto: Eduardo Barcellos

AVALIAÇÃO
Após cada ano de desenvolvimento do projeto
nas unidades escolares do município foi realizada
uma avaliação do trabalho pela equipe responsável pela execução do projeto, a qual foi socializada com todos os atores envolvidos (Secretaria
Municipal de Educação e Fundação Itaú Social).
A partir desta avaliação, da análise dos resultados encontrados e das demandas da rede, a cada
ano, um novo projeto se desenhava para ser oferecido no ano seguinte. Dessa forma, as ações sofreram variações a cada ano e, embora não tenham
sido variações significativas em sua abordagem
metodológica, representaram uma oportunidade
de ampliar o espectro de atuação do projeto, bem
como permitiram a atuação do grupo em mais de
um segmento educacional.
Ao final das ações, os profissionais envolvidos
de cada unidade escolar responderam a um questionário que pretendia avaliar todas as ações do
projeto. Com relação à ação da assessoria, os profissionais deram suas opiniões sobre a metodologia utilizada, envolvimento com a unidade escolar, contribuições das ações para rever as práticas
pedagógicas e repensar o projeto pedagógico da
unidade; por fim responderam se, caso houvesse
continuidade do projeto no ano seguinte se participariam novamente e que modificações poderiam
ser introduzidas.
A metodologia de estudo de caso foi bem aceita
pelas escolas. Na maioria delas, o aluno escolhido
foi aquele que apresentava maiores dificuldades
para os professores. Considerou-se que a estratégia
ajudou a organizar o trabalho direto com o aluno
estudado bem como ofereceu elementos para (re)
pensar as ações para os outros alunos, até mesmo
para aqueles sem deficiência.
Apesar da dificuldade existente em redigir, na
íntegra, o que foi discutido nas jornadas de formação com todos os professores, o instrumento de
registro dos encontros consistiu da retomada ao
REVISTA DI • NO 2 • JANEIRO/JULHO • 2012

35

ARTIGO • EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Figura 1. Sugestões para melhoria do Projeto– profissionais
envolvidos em 2011.
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término de reunião dos aspectos mais importantes,
além de registrar também as possíveis intervenções
e encaminhamentos que foram discutidos. Desta
forma, todos os registros eram realizados junto com
os professores disponíveis para acompanhá-los, bem
como com a coordenadora que assinava os mesmos
e eram retomados a cada encontro para que os encaminhamentos pudessem ser avaliados.
O instrumento de registro também foi bem avaliado, pois se mostrou como uma boa estratégia de
síntese e resgate do trabalho. Vale destacar que as unidades escolares também realizam atas das jornadas de
trabalho.
Já em relação aos encontros, a queixa se manteve a mesma dos anos anteriores, relatando que o
número de visitas pequeno.
De uma maneira geral, todas as unidades avaliaram como boa a sua participação nas ações do projeto. Aquelas que não puderam participar de todas as
ações propostas atribuíram às demandas, principalmente no final do ano que são exigidas da escola e
dos seus profissionais.
Com relação às contribuições do trabalho para
as práticas pedagógicas e para o projeto pedagógico,
algumas unidades evidenciaram a necessidade de pensar mudanças curriculares, quem sabe construindo um
currículo ampliado onde coubessem todos os alunos,
bem como, sistemas de avaliações inclusivos, diferentemente da forma como a rede vem oferecendo na
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atualidade. Isso evidencia o fato de que as ações do
projeto criaram os espaços para que a equipe escolar
repensasse não só seu projeto pedagógico, mas também as ações do sistema de ensino vigente.
Quanto à possibilidade de continuidade da atuação do projeto, 91% dos entrevistados demonstraram interesse em participar em outras etapas deste
projeto, 6% estavam indecisos e apenas 3% não
desejavam continuar. Esses últimos referem-se àqueles profissionais com possibilidades de mudança para
outras unidades escolares e, portanto, não saberiam
dizer se, nessa nova sede de trabalho, haveria o interesse dos dirigentes em dar continuidade às ações.
Sugestões para novas etapas desta ação foram evidenciadas nessa avaliação e são apresentadas na Figura 1.
Do total de respondentes, 27% sugerem a manutenção do mesmo formato do projeto, ou seja, que
sejam repetidas as mesmas ações desenvolvidas no
ano de 2011. Isso significa que, provavelmente, o
número de encontros não foi suficiente para atender
a todas as necessidades identificadas pelo conjunto
de professores, ou ainda, para solidificar a prática de
discussão de casos e busca de soluções conjuntas. Isso
é corroborado pelo fato que outros 27% gostariam
que as ações tivessem a duração prolongada, com
assessoramento durante todo o ano letivo.
Por outro lado, 16% dos respondentes sugerem a
descentralização dos eventos de capacitação visando
contemplar um maior número de profissionais e de
focar em demandas mais específicas de cada região.
Outra sugestão foi com relação ao material de
apoio. Algumas unidades sentiram necessidade de
socializar registros de práticas com outras escolas para
compartilhar o trabalho bem como para trocar ideias
e estratégias de trabalho.
Por fim, algumas escolas gostariam que os formadores observassem os alunos “estudo de caso” em sala
de aula. Isso foi apontado por algumas escolas, mas
não por todas, tendo em vista que as visitas aconteciam antes ou depois das aulas, ou seja, em horários
em que estes alunos não estavam presentes.
CONCLUSÕES
As ações contidas no âmbito deste projeto buscaram apresentar aos professores e equipe escolar
um processo de mudança de olhar, de foco e, portanto, de práticas pedagógicas. Um trabalho difícil, que exige uma constante reflexão da prática,

para que antigas formas de agir e pensar possam ser
revistas e, se necessário, modificadas. É de fundamental importância que os resultados destas práticas sejam socializados, para que esses novos olhares
e novas estratégias repercutam dentro e fora de cada
profissional, ganhando assim espaços de circulação
e entrem na prática docente de sala de aula, bem
como na rotina das unidades escolares.
Entre os principais resultados encontrados tanto
na avaliação, quanto na prática cotidiana do projeto, destaca-se que, de fato, as ações realizadas pelo
projeto criaram os espaços para que a equipe escolar
repensasse não só seu projeto pedagógico, mas também as ações do sistema de ensino vigente.
Visando atender ao máximo possível as questões das unidades escolares e acolher todos os profissionais, as estratégias de ação dentro das escolas
foram, na maioria das vezes, coletivas. A intenção
era criar espaços de discussão e reflexão dos desafios relativos às práticas pedagógicas, bem como
socializar o trabalho desenvolvido, pois, ao compartilhar os saberes e experiências compreende-se
que existe um conhecimento que deve ser valorizado e tantos outros que podem ser construídos e
(re)significados. Assim, o projeto propiciou espaços de fala e escuta que puderam garantir o acolhimento e a participação de todos.
Além disso, destaca-se o trabalho realizado diretamente com o coordenador pedagógico para que
também ele pudesse, na sua prática diária, dar continuidade ao trabalho desenvolvido, utilizando as estratégias oferecidas, os espaços já existentes na rede e a
disponibilidade interna do grupo, não dependendo,
portanto, da presença constante dos formadores.
Seria desejável tanto a ampliação, quanto a
disseminação, das boas práticas desenvolvidas
por este projeto, tendo em vista que a rede municipal de educação do município de São Paulo
tem cerca de 4.000 unidades escolares, cada uma
com pelo menos 30 profissionais e, que este projeto somente conseguiu atingir 6% das unidades escolares, restando um número significativo
ainda a ser alcançado.
Para finalizar, pode-se afirmar, com segurança,
que algumas práticas escolares discriminatórias
puderam ser confrontadas e formas de superá-las
foram pensadas ao longo deste período. Espera-se
que as sementes lançadas por esta experiência

possam contribuir para se criar alternativas para
que a inclusão seja apropriada por todos os profissionais seguindo o caminho da ESCOLA PARA
TODOS.
“Reflexão significa envergar-se de novo, em
outro espaço, em outro tempo, talvez em outro
nível. (...) Reflexão consiste, pois, em um trabalho de reconstituição do que ocorreu no plano da
ação. (...) Então, refletir é ajoelhar-se diante de
uma prática, escolher coisas que julgamos significativas e reorganizá-las em um outro plano, para
que quem sabe, assim podermos confirmar, corrigir, compensar, substituir, melhorar, antecipar,
enriquecer, atribuir sentido ao que foi realizado.
(...) Valorizar a expressão pessoal do professor,
suas hipóteses e pontos de vista não significa desprezar o ensinamento, as pesquisas dos especialistas e grandes autores, mas reconhecer que elas só
podem se efetivar se levarem em conta, de modo
interdependente, os pensamentos e as práticas dos
professores.” (MACEDO, 2005)
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FENACERCI
Um movimento associativo para
a defesa dos direitos das pessoas
com deficiência em Portugal

D

ez anos após a criação da primeira
Cooperativa de Solidariedade Social
(CERCI) e quando já estavam em
funcionamento 26, foi constituída,
em 1985, a Federação Nacional de Cooperativas
de Solidariedade Social (FENACERCI). Grande
desafio este: criar um movimento associativo
aberto à cidadania para defender os direitos das
pessoas com Deficiência Intelectual e das suas
famílias.
Desde o início, o desenvolvimento da nossa
missão é promover a qualidade e sustentabilidade das respostas disponibilizadas pelas associadas e, por esta via, a promoção dos direitos das
pessoas por essas apoiadas, através de processos de representação e formação sustentados em
lógicas de reconhecimento, validação e acreditação na comunidade e junto dos interlocutores
institucionais.
A prossecução e a realização dos objetivos da
missão da FENACERCI, desenvolvidos através
da diversidade dos programas que vêm ocorrendo
nos últimos anos em Portugal, incorporam não só
as pessoas com Deficiência Intelectual, mas também – e como elementos essenciais – as suas cerca
de 10.000 famílias, 22.000 cooperantes, 2.700
trabalhadores e 527 diretores voluntários.
Defendemos uma sociedade marcada pela
igualdade de oportunidades para todos os cidadãos, construída com o apoio das organizações
de intervenção social eticamente responsáveis,
sustentáveis e certificadas pela qualidade da ação
que desenvolvem, identificadas com um trabalho referenciado à participação ativa das pessoas
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apoiadas e à defesa intransigente e monitorização
dos direitos sociais, políticos e de cidadania que
lhes assistem.
A estratégia da FENACERCI é orientada pelos
valores da solidariedade, da autenticidade, da credibilidade, da responsabilidade, do humanismo e
da cooperação.
Os valores do movimento associativo
FENACERCI e os valores específicos de cada uma
das suas 51 associadas, conjuntamente à missão,
orientam a sua atividade diária, respondendo a
uma visão partilhada do mundo, das pessoas com
deficiência e da relação que essas estabelecem
com o mundo que as rodeia.
Todos os protagonistas deste movimento associativo partilham um projeto comum de participação social, centrado especialmente nos seguintes eixos:
• A pessoa com Deficiência Intelectual destinatária de todas as ações que conduzem a uma
melhor integração e participação;
• A família como núcleo básico e apoio essencial
no desenvolvimento da pessoa com Deficiência
Intelectual, bem como apoio de modelos de
solidariedade;
• O movimento associativo como impulsor
da transformação social, promotor de soluções e garante permanente das necessidades do
coletivo;
• A participação civil gerada pela capacidade de
voluntariado e de iniciativas de cooperação.
A FENACERCI assume a Qualidade como
prioridade estratégica, no quadro e princípios da
economia social, procurando responder continuamente às expectativas dos seus clientes com
produtos e serviços de excelência, assegurando o
rigor, a ética e o profissionalismo dos seus colaboradores e reafirmando o seu posicionamento
socialmente responsável nos níveis interno e
externo, sempre numa perspetiva de melhoria
contínua. No nível interno, com a valorização
dos seus recursos humanos, a manutenção de elevados padrões de bem-estar no trabalho e a promoção de um justo equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar.
A FENACERCI propõe-se desempenhar um
papel ativo na defesa de uma sociedade inclusiva,

foto: xxxxxxxxxxxxxxxx
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ARTIGO • FENACERCI

foto: divulgação

de suporte no apoio à pessoa com Deficiência
Intelectual e/ou multideficiência.
Ao longo dos seus quase 30 anos de vida, a
FENACERCI, face à dinâmica das suas associadas,
tem vindo alargar cada vez mais o seu âmbito de
ação. O seu plano estratégico tem como objetivos:
• Promover o reconhecimento dos direitos dos
cidadãos com Deficiência Intelectual, defendendo os seus interesses e os de suas famílias;
• Contribuir para que o atendimento facultado
tenha sempre como pressupostos de base critérios de qualidade, dignidade e adequabilidade;
• Atuar junto dos interlocutores institucionais
para assegurar a implementação de medidas
políticas e legislativas e de apoios financeiros,
no sentido de serem criadas melhores condições de intervenção;
• Sensibilizar e formar a opinião pública, intervindo junto dos meios de comunicação social,
facilitando uma mudança de atitude que permita uma melhor integração das pessoas com
Deficiência Intelectual.

promovendo os direitos da pessoa com deficiência e suas famílias. Assume-se, ainda, como uma
organização com preocupações ambientais, procurando incorporá-las em todas as suas dimensões da
gestão e funcionamento.
Em função da estratégia definida para o quadriénio 2010-2013, a FENACERCI orientará a
sua atuação de acordo com os seguintes eixos:
• Qualidade da ação;
• Sustentabilidade da ação;
• Reconhecimento e responsabilidade social;
• Inovação e desenvolvimento.
Os objetivos gerais da FENACERCI, como
órgão de cúpula, estão assim, inteiramente ligados
aos das suas associadas, tendo como base o desenvolvimento e crescimento dessas, bem como a
mudança verificada ao longo destes últimos anos,
nomeadamente em nível de inclusão e legislação
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Em nível nacional, a atuação da FENACERCI
caracteriza-se pelo espírito de abertura, entre ajuda
e colaboração estreita com as organizações congêneres nacionais, nomeadamente, através de um
protocolo estabelecido com a HUMANITAS,
a União das Instituições Particulares de
Solidariedade Social (UIPSS) e a União dos
Centros de Recuperação Infantil dos Distritos de
Santarém e Outros (UNICRISANO), Federação
de Centros de Formação Profissional e Emprego
de Pessoas com Deficiência (FORMEM),
Associação de Deficientes das Forças Armadas
(ADFA), Associação Portuguesa de Paralisia
Cerebral (APPC).
Cientes que a integração do cidadão com deficiência tem muito a ganhar através de intercâmbio
internacional, a FENACERCI filiou-se e tem tido
uma participação e desempenho ativo em diversas
organizações, entre elas:
• Associação Europeia de Formação e
Investigação (ARFIE);
• Comité Europeu das Cooperativas de Trabalho
Associado (CECOP);
• Associação Europeia de Prestadores de Serviços
a Pessoas com Deficiência (EASPD);

• Fórum Europeu de Deficiência (EDF);
• Grupo Europeu para o Emprego da Pessoa
com Deficiência Intelectual;
• Inclusion International, Liga Internacional de
Associações para as Pessoas com Deficiência
Intelectual;
• Inclusion Europe, Associação Europeia de
Organizações de Pessoas com Deficiência
Intelectual e suas Famílias;
• Mental Health in Intellectual Disability
(MHID);
• Workability
International,
Organização
Internacional de Apoio ao Trabalho para
Pessoas com Deficiência;
• Workability International Europe, Grupo
Europeu da Organização Internacional
de Apoio ao Trabalho para Pessoas com
Deficiência.
Neste âmbito, a FENACERCI tem também
colaborado com instituições europeias congéneres, entre as quais, ADAPEI e AFASER (França),
APEMH (Luxemburgo), COpPAS (Itália) e
Diputación Foral de Alava, AFANIAS e FEAPS
(Espanha), LEV e ULF (Dinamarca), sendo ainda
convidada com regularidade para participar em
seminários e projetos internacionais.
A FENACERCI é, por definição, uma estrutura
vocacionada para a cooperação e, por isso mesmo,
tem privilegiado, nos últimos anos, um trabalho de
investigação e desenvolvimento assente fundamentalmente nas sinergias decorrentes da constituição
de parcerias nacionais e internacionais. Em 2004,
foi-nos atribuído pelo Instituto Português de Apoio
ao Desenvolvimento (IPAD) o registo e reconhecimento como Organização Não Governamental de
Cooperação para o Desenvolvimento.
A via da cooperação com agentes dos países
africanos de língua oficial portuguesa, por parte
da FENACERCI, rege-se por princípios e orientações deliberadas pela sua direção, e é assumida
numa clara relação de parceria e absoluto respeito pelas realidades culturais e sociais concretas, dado que consideramos ser esse o modo mais
eficaz para a consubstanciação de um processo
sustentado de mudança.
Neste sentido desenvolvemos, desde 1999, contactos e intercâmbio de informações com o Grupo

Defendemos uma sociedade
marcada pela igualdade de
oportunidades para todos os
cidadãos, construída com o apoio
das organizações de intervenção
social eticamente responsáveis,
sustentáveis e certificadas
pela qualidade da ação que
desenvolvem, identificadas com
um trabalho referenciado à
participação ativa das pessoas
apoiadas e à defesa intransigente
e monitorização dos direitos
sociais, políticos e de cidadania
que lhes assistem
de Contacto para a implementação da CERCI em
Maputo, Moçambique, CERCIMAPUTO, bem
como para o acompanhamento e apoio ao seu
funcionamento.
A FENACERCI instituiu, em 2003, o
Gabinete de Comunicação e Imagem com o propósito de estruturar e aplicar um plano operacional para a comunicação e marketing junto
das associadas, comunicação social e população
geral. A este nível assume especial destaque a
Campanha Pirilampo Mágico promovida anualmente em colaboração com a RDP/Antena 1, no
sentido de fomentar um movimento de opinião
em defesa da pessoa com Deficiência Intelectual.
Com esta iniciativa, além da angariação de fundos, é pretendida a sensibilização e informação
do público em geral, para uma mudança de atitude que permita uma melhor inclusão da pessoa
com deficiência na sociedade.
Trata-se da iniciativa de sensibilização e de
mobilização para a solidariedade e direitos, mais
significativa em Portugal, de âmbito nacional, que
envolve mais de 100 organizações sem fins lucrativos e que mobiliza milhares de pessoas, entre
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A FENACERCI propõe-se
desempenhar um papel
ativo na defesa de uma
sociedade inclusiva,
promovendo os direitos
da pessoa com deficiência
e suas famílias. Assumese, ainda, como uma
organização com
preocupações ambientais,
procurando incorporálas em todas as suas
dimensões da gestão e
funcionamento

familiares, técnicos ou simples cidadãos anônimos, congregando dois objetivos fundamentais:
• A angariação de fundos que minimizem as
dificuldades financeiras com que se debatem
as organizações que intervêm no domínio do
apoio à pessoa com deficiência;
• A sensibilização da comunidade para os problemas com que se confrontam estas pessoas
no processo de afirmação dos seus direitos de
cidadania.
Importa, igualmente, referir que a Campanha
Pirilampo Mágico constitui um momento privilegiado, que fomenta o debate em torno das dificuldades de acesso à educação, formação, habitação
e emprego que se continuam a levantar ao cidadão com Deficiência Intelectual. Representa ainda
uma iniciativa única e com papel determinante
no processo de consciencialização da sociedade
de que a integração das pessoas com Deficiência
Intelectual é um valor a defender, a sua diferença
um valor a respeitar e a rentabilização do seu
potencial um valor a considerar.
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A Campanha Pirilampo Mágico é, fundamentalmente, uma jornada de solidariedade, entendida como um momento de partilha voluntariamente assumida entre cidadãos que apenas são
diferentes na maior ou menor dificuldade que sentem no exercício pleno da cidadania.
Também nesta linha de comunicação e imagem, a FENACERCI edita anualmente da Revista
FENACERCI, que é também um suporte de sensibilização da opinião pública, e mantém ainda a
atualização da página da Internet da FENACERCI
www.fenacerci.pt.
Temos consciência que a área em que trabalhamos se reveste de uma especificidade relevante
em relação a outros tipos de deficiência, podendo
mesmo dizer que nos encontramos numa área
em que as dificuldades são bem maiores. Temos
concebido e implementado projetos de investigação-ação que têm permitido incorporar conhecimentos para fazer face às características da nossa
população alvo, bem como acompanhar a evolução de conhecimentos e tecnologias indispensáveis
na intervenção realizada.
Ao longo do trajeto percorrido nestes últimos
anos, foram concretizados objetivos para que a
dignificação da pessoa com Deficiência Intelectual
seja efetiva. Sensibilizar a sociedade para a inclusão social destas pessoas é um valor a seguir, a sua
diferença um valor a respeitar e a rentabilização do
seu potencial um valor a considerar. É desta linha
de atuação que a FENACERCI muito se orgulha.
Rosa Maria Lucas Neto é diretora da Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social (FENACERCI).
ROSA MARIA NEVES LUCAS NETO
Licenciada em Psicologia Clínica pelo Instituto Superior
de Psicologia Aplicada, em 1991, é cofundadora,
Vice-presidente e Diretora Geral da Cooperativa para a
Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de
Cascais (CERCICA). Faz parte dos quadros dirigentes da
Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade
Social (FENACERCI) e da Confederação Cooperativa
Portuguesa (CONFECOOP); é Presidente da Comissão para
a Pessoa com Deficiência do Concelho de Cascais (CPD).
Responsável pela organização nacional da Campanha
Pirilampo Mágico; membro do Núcleo Executivo do
Conselho Local de Acção Social de Cascais; membro da
Eslider, Portugal-Rede de Líderes do Terceiro Setor. Como
Diretora Geral da CERCICA, tem elevado a instituição do
concelho de Cascais ao lugar pioneiro da reestruturação
das escolas de ensino especial com a passagem dos
alunos para as escolas de ensino público.

Publicações que desenvolvem a humanidade.
www.zeppelini.com.br • zeppelini@zeppelini.com.br • (55 11) 2978-6686
Rua Bela Cintra, 178 • Consolação • CEP 01415-000 • São Paulo - SP

1

Modernize!

2

Torne-se multidisciplinar.

3

Seja sustentável.

4

Dê cor à sua informação.

5

Trabalhe com fluxo contínuo.

6

Adote a capilaridade.

7

Aplique força na informação e leveza na leitura.

8

Use a internet como aliada.

9

Preocupe-se somente com o conteúdo.

Uma revista científica é séria, mas não precisa ter cara
de enciclopédia. Ter uma identidade visual moderna e
um design atrativo cativa o leitor e, consequentemente,
aumenta sua visibilidade.

Sem perder o foco de sua área específica, procure
profissionais de outras áreas que possam escrever sobre a
temática de sua revista.

Existem formas de diminuir a tiragem impressa sem
diminuir o fator de impacto de sua revista. Será que seu
leitor quer realmente vê-la em papel?

Se sua revista é impressa em preto e branco por questões
financeiras, isso é comum. Mas por que o PDF precisa ser
P&B? Tenha as duas versões sem nenhum custo adicional
à produção.

Independentemente da periodicidade de sua revista, adote
o “fluxo contínuo” de edição. É uma forma eficaz de levar
novidades constantemente ao seu leitor.

O mundo é digital e, por isso, seus artigos precisam estar
onde o leitor está. Sua revista precisa estar disponível em
qualquer dispositivo digital.

O mundo tende à simplicidade. Quanto menos, melhor!
Assim, o foco será no conteúdo, não nos acessórios.

Redes sociais e blogs ajudam autores a divulgarem seus
artigos e, consequentemente, sua publicação. Conecte-se
e compartilhe!

Fazer algo para o qual você não está está preparado
prejudica a qualidade e faz com que você perca um
tempo precioso. Além disso, foge do seu objetivo
principal: o conteúdo editorial.

10 Atue com profissionalismo.

A produção editorial de sua revista deve ser feita por
quem entende do assunto. Contrate uma empresa com
mais de 11 anos de experiência que produz anualmente
cerca de 200 publicações científicas e técnicas.

Mitos e verdades

em Deficiência Intelectual

As pessoas com Deficiência
Intelectual não devem ser
tratadas como se fossem crianças

_VERDADE
As pessoas com Deficiência Intelectual devem
ser tratadas conforme sua faixa etária, respeitando-se sua capacidade de compreensão e de
interação social.
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A FAMÍLIA DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL TAMBÉM
DEVE RECEBER APOIO
_VERDADE
ALÉM DO APOIO INTEGRAL À PESSOA
COM DEFICIÊNCIA, UM PRINCÍPIO BÁSICO
É O ACOLHIMENTO DE SUA FAMÍLIA, POIS
ESTA SERÁ REQUERIDA EM DIVERSOS
MOMENTOS, SEJA PARA A REDEFINIÇÃO
DE PAPÉIS, SEJA PARA MUDANÇAS DE
ATITUDES, VALORES E NOVOS ESTILOS
DE VIDA. A FAMÍLIA TERÁ QUE LIDAR NÃO
SOMENTE COM AS PRESSÕES INTERNAS,
MAS TAMBÉM COM AQUELAS EXERCIDAS
PELAS FORÇAS SOCIAIS EXTERNAS.
A FAMÍLIA PASSA POR VÁRIAS FASES
NESTE PROCESSO DE COMPREENSÃO/
ADAPTAÇÃO/ACEITAÇÃO DO FILHO COM
DEFICIÊNCIA E, A PARTIR DO MOMENTO
EM QUE COMEÇA A PERCEBER AS
NECESSIDADES DA CRIANÇA, INICIA
UMA BUSCA POR INFORMAÇÃO,
ESCLARECIMENTOS E ORIENTAÇÕES. E É
NESSE MOMENTO QUE A FAMÍLIA PRECISA
DOS PROFISSIONAIS DE DIVERSAS ÁREAS,
OS QUAIS PRECISAM DETER O MAIOR
NÚMERO POSSÍVEL DE INFORMAÇÕES
PARA ORIENTAR ESSA FAMÍLIA.

A Deficiência Intelectual tem cura

_MITO
Como não é uma doença, também não faz sentido procurar ou
esperar uma cura para a Deficiência Intelectual. Até o momento,
a ciência ainda não encontrou remédios que possam curar a deficiência. Porém, com os suportes adequados, uma pessoa com
Deficiência Intelectual pode evoluir e se desenvolver, tendo uma
boa qualidade de vida.

foto: Roberto Ragozzino

O TESTE DO PEZINHO DETECTA A
SÍNDROME DE DOWN
_MITO
O TESTE DO PEZINHO NÃO DETECTA A
SÍNDROME DE DOWN. O DIAGNÓSTICO
DA SÍNDROME DE DOWN É CLÍNICO, A
PARTIR DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
DO PACIENTE. O EXAME DE LABORATÓRIO
QUE CONFIRMA A SÍNDROME E
DETERMINA O TIPO É O CARIÓTIPO. O
TESTE DO PEZINHO DETECTA VÁRIAS
DOENÇAS. DUAS DELAS, SE NÃO FOREM
TRATADAS, PODEM LEVAR À DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL – A FENILCETONÚRIA E O
HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO.

foto: Arquivo interno

A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL TEM DIREITO AO
TRANSPORTE PÚBLICO
_VERDADE
ISENÇÃO DE TARIFAS É UMA FORMA
DE INCLUSÃO SOCIAL. ESSA ISENÇÃO
TAMBÉM DEVE SE ESTENDER AO PAI, À
MÃE OU, AINDA, AO CUIDADOR, QUE TEM
RESPONSABILIDADE SOBRE A PESSOA
COM DEFICIÊNCIA, CASO ESTA NÃO TENHA
CONDIÇÕES DE SE LOCOMOVER SOZINHA.

As pessoas com Deficiência
Intelectual não podem sair da rotina

_MITO
As pessoas com Deficiência Intelectual têm capacidade para aprender funções novas
ou exercer diferentes atividades. É importante para seu desenvolvimento que essas
pessoas tenham oportunidades de expandir seus conhecimentos, adaptar-se a novos
ambientes sociais ou profissionais e desenvolver outras habilidades.
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ASSUNTOS GERAIS
EVENTOS DE INTERESSE

Foto: Mariana Lopes

Recomendações para Avaliação Médica
em crianças e jovens com síndrome de Down

O

geneticista americano Dr. Brian Skokto,
Fellow em Genética do Children’s Hospital
Boston da Universidade de Harvard, esteve
em São Paulo no final de 2011 e ministrou
palestra organizada pela pediatra Ana Cláudia Brandão
no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).
O Dr. Skokto tem uma irmã adulta com síndrome de Down
(SD) e relatou sua experiência sobre o quão é importante
o seguimento pediátrico adequado visando o tratamento
precoce de algumas condições mais comuns nestas
crianças do que na população geral.
A palestra versou sobre “Como manter crianças
e adolescentes com SD saudáveis”. De acordo com a
discussão, indivíduos com SD têm diversas condições
médicas, relacionadas ou não ao comprometimento
cognitivo, além da possibilidade de malformações

múltiplas por causa da presença de material genético extra do cromossomo 21. Entre os achados físicos
mais comuns estão hipotonia, cabeça pequena braquicéfala, dobras epicânticas, ponte nasal achatada, fissuras palpebrais oblíquas inclinadas para baixo, boca e
orelhas pequenas, pele excessiva na nuca, prega palmar transversal única, e quinto dedo curto. Há um risco
significativo de perda auditiva (75%); apneia obstrutiva do sono (50-79%); otite média (50-70%), doença
ocular (60%), incluindo cataratas (15%) e erros de
refração graves (50%); defeitos congênitos do coração (50%); disfunção neurológica (1-13%); atresia
gastrointestinal (12%); deslocamento do quadril (6%),
doença da tiroide (4-18%) e, menos comumente, distúrbio mieloproliferativo transitório (4-10%); leucemia (1%) e doença de Hirschsprung (1%). Pessoas com
mosaicismo podem ser mais levemente afetadas do
que pessoas com trissomia completa do cromossomo
21 ou translocação 21, mas sua condição pode incluir
qualquer um dos problemas médicos associados e ser
indistinguível da trissomia 21. Riscos de recorrência
para as famílias com uma criança afetada dependem
de muitos fatores, e as famílias se beneficiam de aconselhamento genético. Várias áreas exigem avaliação
contínua durante toda a infância e devem ser revistas
a cada visita médica e pelo menos anualmente. Estas
áreas incluem: 1) Apoio pessoal disponível à família;
2) Condições médicas e de desenvolvimento idade
específica relacionada à SD; 3) Lesões e prevenção de
abuso com consideração especial em relação às competências e desenvolvimento; 4) Nutrição e atividade
para manter o peso adequado.
Entre as recomendações destacadas pelo Prof. Skokto
estão as da Academia Americana de Pediatria de 2011
sobre como deve ser realizado o acompanhamento orientado em pessoas com SD.

Aspectos do envelhecimento nos
indivíduos com Deficiência Intelectual

Foto: Arquivo interno

E
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m 02/08/2012 o Prof. Dr. Ramón Novell-Alsina,
psiquiatra espanhol responsável pelo Serviço de
Deficiência Intelectual do Instituto de Assistência Sanitária de Girona, Catalunha proferiu palestra na APAE DE SÃO PAULO sobre aspectos do envelhecimento nos indivíduos com Deficiência Intelectual. O Prof.
Novell-Alsina liderou em 2008 o estudo SENECA que realizou seguimento longitudinal em 5 anos de adultos com
Deficiência Intelectual na Catalunha. O depoimento de sua
experiência foi importante para divulgação dos achados
nessa população entre eles a falta de assistência médica
adequada que leva ao envelhecimento precoce.

ESPAÇO DO LEITOR

Foto: 123dan321’s / www.sxc.hu

Caro leitor,

UFSCar sedia eventos que abordam
diversos aspectos da educação especial

E

ntre os dias 14 e 17 de novembro de 2012 a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) sedia
o V Congresso Brasileiro de Educação Especial (V CBEE) e o VII Encontro Nacional de Pesquisadores da Educação Especial (VII ENPEE), promovidos pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Especial (PPGEEs) da Universidade e a Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação
Especial (ABPEE). As inscrições já estão abertas.
Os eventos têm como objetivo principal estimular a produção científica; divulgar o conhecimento produzido; promover o intercâmbio entre pesquisadores e profissionais; e atender a demanda emergente por
novas práticas decorrentes da diretriz da política educacional de inclusão escolar adotada pelo país.
Durante os eventos, serão discutidos 24 eixos temáticos diferentes, com a presença de cerca de 100
convidados, entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Na programação estão previstas atividades
como simpósios, mesas-redondas, minicursos e sessões de apresentações de trabalhos. Serão debatidos
assuntos como a história de Educação Especial no Brasil, as políticas e práticas de inclusão escolar, educação de estudantes com altas habilidades, didática e metodologia de ensino no atendimento às pessoas
com deficiências, entre outros temas pertinentes à Educação Especial.

Reservamos este espaço para
incluir você neste trabalho que nos
propomos a fazer, a fim de promover a conscientização e atualização de conhecimentos sobre
a pessoa com Deficiência Intelectual. Com isto, queremos convidá-lo a participar diretamente
por meio do compartilhamento de
experiências e troca de informações que possam auxiliar a todos
na construção de valores e conhecimentos que ajudem a melhorar
a qualidade de vida das pessoas
com Deficiência Intelectual.
Escreva para instituto@apaesp.
org.br ou envie sua correspondência para o INSTITUTO APAE DE SÃO
PAULO – Rua Loefgren, 2.109 – Vila
Clementino – CEP 04040-033 –
São Paulo (SP).
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REFLEXÃO

Há cerca de 29 anos, o Instituto APAE DE SÃO
PAULO, então, conhecido como “Instituto de Pesquisas e Preparação de Pessoal na área de Deficiência Mental” foi fundado pelo meu avô, Dr. Antonio
dos Santos Clemente Filho (in memoriam), com o
objetivo de servir como um catalisador do conhecimento existente e um formador de pessoas técnicas
na área da Deficiência Intelectual.
Nessas quase três décadas, muita coisa mudou:
avanços na medicina permitiram um maior entendimento da arquitetura e funções do cérebro, a
internet ofereceu acesso e velocidade na troca de
informações, algo nunca antes imaginado, e a sociedade reavaliou sua maneira de tratar com a Deficiência Intelectual. No passado, a norma era que
indivíduos com Deficiência Intelectual deveriam
ser “protegidos”, ou seja, criados em um ambiente
especial afastado do resto da sociedade, para que
pudessem desenvolver sua plena potencialidade.
Hoje, essa visão evoluiu para a inclusão: a sociedade
deve prover ferramentas para que esses indivíduos
possam se desenvolver e atingir o seu pleno potencial, integrados na sociedade.
Face a esta nova realidade, o Instituto APAE
DE SÃO PAULO teve também que evoluir. Mantendo-se fiel aos fundamentos, mas adequando as
suas ações ao novo prisma da inclusão, o Instituto,
sob a liderança do Prof. Dr. Esper Abrão Cavalheiro, criou duas áreas de foco: a área da Pesquisa
Científica e a área de Ensino.
A área da Pesquisa Científica, focada na criação de conhecimento sobre a Deficiência Intelectual, vem investindo na formação de pesquisadores
e adoção de metodologias e protocolos de avaliação
48
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reconhecidos internacionalmente. Um exemplo é a
adoção de uma metodologia unificada e reconhecida internacionalmente para a avaliação do nível de
Deficiência Intelectual. Esta permitirá uma comparação entre as diversas terapias e técnicas de ensino
utilizadas atualmente e seus resultados, levando à
seleção e ao aprimoramento das mesmas e a uma
maior eficiência no processo de inclusão.
A área de ensino, focada na difusão de conhecimento sobre a Deficiência Intelectual, investe na
capacitação de profissionais ligados a Escolas de
Ensino Infantil, Fundamental e Médio e de ONGs
congêneres. Esta mesma revista que você esta lendo
agora é um dos mecanismos criados por esta área
para levar o conhecimento até as pessoas que o
necessitam.
O sucesso da inclusão social da pessoa com
Deficiência Intelectual está diretamente ligado ao
desenvolvimento da pessoa com deficiência e da
preparação e formação das pessoas que estão ao seu
redor. A inclusão efetiva dessas pessoas na sociedade
só acontecerá, de fato, se houver convivência de
ambos desde a infância e se for acompanhada por
profissionais capacitados para enfrentar os desafios
impostos e, a partir deles, tirar o máximo proveito
das oportunidades que surgirão durante o processo.
Neste cenário, o Instituto APAE DE SÃO
PAULO tem como objetivo prover a esses profissionais as melhores ferramentas para executarem esse
importante trabalho.
Felipe Clemente Santos
Presidente do Conselho de Administração
da APAE DE SÃO PAULO
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INSTITUTO APAE DE SÃO PAULO E FAPESP INVESTEM EM PESQUISAS
CIENTÍFICAS SOBRE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
O Instituto APAE DE SÃO PAULO está selecionando pesquisadores
doutores para atuarem com pesquisas científicas em Deficiência Intelectual. A
Organização dissemina o conhecimento sobre o tema por meio da promoção
de estudos e da formação de pesquisadores.
O programa, que faz parte do acordo firmado com a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), selecionará quatro
pesquisadores pós-doutores que atuarão no Instituto, por cinco anos, como
bolsistas em projetos científicos sobre Deficiência Intelectual com enfoque
nas áreas de Biologia Molecular/Genética, Triagem Neonatal, Imaginologia
Cerebral e Cognição e Comportamento.
Para participar da seleção, os pesquisadores jovens doutores devem
encaminhar seus currículos para instituto@apaesp.org.br, podendo também
enviar a proposta de pesquisa.
Mais informações, acesse: www.apaesp.org.br.
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Instituto APAE DE SÃO PAULO
A área de formação do Instituto APAE DE SÃO PAULO visa difundir os conhecimentos e as práticas
desenvolvidas pelos diversos serviços da Organização, bem como oferecer espaços de reflexão e
construção de conhecimentos em prol da promoção, prevenção e inclusão da pessoa com Deficiência
Intelectual. Confira a programação:
ANO 2 • Número 2
Janeiro/Julho 2012

2012

NOVEMBRO

DIAS 10 E 24: ELABORAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS COM
BASE NA SOCIOEDUCAÇÃO E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (12H)
Investimento: R$ 375,00
DIAS 10 E 24: A INTERVENÇÃO JUNTO À CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 7 ANOS - ESTIMULAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO (16H)
Investimento: R$ 375,00

DEZEMBRO

DIAS 24 E 25: TESTE WISCONSIN CARD SORTING TEST (WCST)* (16H)
Investimento: R$ 350,00
DIAS 1 E 8: DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (12H)
Investimento: R$ 250,00
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DIA 10: FIGURA COMPLEXA DE REY* (4H)
Investimento: R$ 180,00

ARTIGOS
PÍLULAS
MITOS E VERDADES
ASSUNTOS GERAIS
REFLEXÃO

DIAS 1 E 15: PSICOMOTRICIDADE APLICADA À EDUCAÇÃO INCLUSIVA (12H)
Investimento: R$ 280,00
DIAS 1, 2, 8 E 9: APLICAÇÃO, CORREÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA ESCALA
WECHSLER DE INTELIGÊNCIA PARA ADULTOS (WAIS-III)* (24H)
Investimento: R$ 480,00

*Obrigatória apresentação do CRP ou comprovante de matrícula no curso de Psicologia.
Forma de pagamento: em até 12 vezes pelo PagSeguro. Consulte as outras formas de parcelamento.
Mais informações na secretaria do Instituto APAE DE SÃO PAULO:
Tel (11) 5080 7007 ou (11) 5080-7061 | e-mail instituto@apaesp.org.br | www.apaesp.org.br/instituto/cursos
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