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EDITORIAL

A percepção das
pessoas com Deficiência
Intelectual na fase
de envelhecimento
e a perspectiva da
reabilitação cognitiva na
demência
A pesquisa atual em Deficiência Intelectual
(DI) mostra caminhos diversos, desde o
estudo da cognição – área da Neurociência que procura desvendar o processo
do pensamento –, até a experimentação animal, com a avaliação de mecanismos implicados nas comorbidades presentes nestes casos, como a epilepsia e a
demência do tipo de Alzheimer, que é mais precoce e frequente em indivíduos
com síndrome de Down. Ao mesmo tempo, notam-se ainda poucas pesquisas
que trabalham no sentido de verificar quais os melhores métodos de estimulação e reabilitação cognitiva na Deficiência Intelectual.
Esta edição da revista DI apresenta artigos sobre aspectos neuropsicológicos na síndrome de Down, desde a formação inicial da linguagem e pensamento
nas crianças até o processo do envelhecimento, perpassando etapas de incentivo
à estimulação precoce até a reeducação cognitiva nos que desenvolvem demência na vida adulta. Outro artigo que vale destacar é a documentação e reflexão
sobre como é envelhecer sob a óptica da pessoa com Deficiência Intelectual,
que muitas vezes não é preparada de forma planejada para esta etapa da vida,
assim como as demais pessoas da sociedade. Alia-se a essa problemática o fato
de que seus cuidadores se encontram envelhecidos e também necessitam de
auxílio e supervisão.
Muitos avanços foram observados no trato das pessoas com Deficiência
Intelectual ao longo da História, culminando com a adoção pela Organização
Mundial da Saúde em 2001 de um instrumento que avalia seu grau de funcionalidade, a chamada Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade
e Saúde (CIF), temas também abordados nesta edição. A CIF leva em conta
tanto fatores biológicos quanto ambientais, e não apenas o diagnóstico de uma
condição estática. Neste intuito torna-se fundamental a remoção de barreiras
atitudinais e estruturais, que modificam o grau de funcionalidade individual da
pessoa com deficiência e, por sua vez, tais medidas refletem a organização e sensibilização de toda a sociedade.
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ARTIGO

Percepções de envelhecimento e velhice
entre adultos com Deficiência Intelectual
Estudo qualitativo releva dificuldade em reconhecer as marcas do tempo no
corpo e o medo da morte de familiares
• Marilene Rodrigues Portella1, Eliane Lucia Colussi2, Mirtha Girardi3
RESUMO: Este estudo objetivou conhecer as percepções de um grupo de pessoas com Deficiência Intelectual (DI)
sobre o envelhecimento e a velhice. Trata-se de pesquisa de abordagem qualitativa que utilizou a dinâmica de criatividade
e sensibilidade na coleta de dados. Foram realizadas três oficinas com 10 participantes com idade entre 33 a 54 anos.
Os resultados indicaram que o envelhecimento e a velhice eram percebidos pelas pessoas com DI a partir de quatro eixos
temáticos: 1) autopercepção da trajetória de vida e do papel na família; 2) a APAE como grupo de convivência; 3) o conceito
de que velhos são os outros; e 4) a velhice como expressão de finitude da vida.
Palavras-chave: Adultos; Cuidadores; Deficiência Intelectual; Envelhecimento; Idosos.
Enfermeira e gerontóloga. Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professora do Programa de Pós-Graduação em
Envelhecimento Humano da Universidade de Passo Fundo.
2
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A

s estatísticas demográficas das últimas décadas
confirmam a tendência de mudança no perfil
etário da população mundial. Em termos de realidade demográfica brasileira, estima-se que, em
2025, o Brasil passe a ocupar o quinto lugar entre os países
com maior número de idosos, com uma população de aproximadamente 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos
(OLIVEIRA, 2013).
Nesse aspecto, é importante avaliar que a Deficiência
Intelectual (DI) e o processo de envelhecimento humano
constituem temáticas atuais e pertinentes. O envelhecimento
populacional ecoa na esfera social, econômica e cultural,
entre outras. As pessoas com DI, como as demais, estão sujeitas às repercussões desse fenômeno.
Ao longo do tempo, a sociedade construiu uma imagem
infantilizada das pessoas com DI e não se ponderava, ainda
que minimamente, a perspectiva de que o indivíduo com
DI, como sujeito do seu tempo, pudesse atingir a etapa da
vida denominada velhice. Pode-se justificar tal percepção na
medida em que, até bem pouco tempo atrás, a expectativa
de vida das pessoas com DI era de 40 a 45 anos. Essa situação mudou significantemente. Uma pesquisa realizada pela
APAE DE SÃO PAULO evidenciou que, na última década,
houve um aumento de 20 anos na expectativa de vida das pessoas com DI, que passou de 35 anos em 1991 para 55 anos em
2000 (OLIVEIRA, 2013).
Atualmente, muitas pessoas com DI já têm uma expectativa de vida que ultrapassa 60 anos (ADIRON, 2009).
Estima-se que nos próximos 10 anos a longevidade destas pessoas se aproxime da média da expectativa de vida
da população em geral, que hoje corresponde a 72,7 anos,
segundo a mais recente pesquisa Tábua de Vida da Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O Censo 2010 indica que 45 milhões de pessoas disseram
ter alguma deficiência, o que representa um contingente em
torno de 24% da população brasileira e 2.617.025 pessoas
com DI (IBGE, 2010).
O envelhecimento das pessoas com DI merece atenção
especial não apenas por causa da questão dos efeitos da passagem do tempo, mas, sobretudo, por causa da necessidade
de atenção às necessidades desse grupo de pessoas quando
se tornam idosos. A velhice ainda está vinculada a preconceitos e estigmas e nem sempre é compreendida em sua universalidade. Como em todas as situações humanas, a velhice
tem uma dimensão existencial que modifica a relação da pessoa com o tempo, gerando mudanças em suas relações com
o mundo e com sua própria história (FREITAS et al., 2010).
O envelhecer ocorre de diferentes formas, seja na dimensão
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individual ou coletiva. Todavia, a percepção da velhice segue
uma tendência em se estabelecer relações com declínios físicos e cognitivos, a perdas e a doenças.
Nessa perspectiva, as pessoas idosas com DI estão sujeitas a um conjunto ainda mais amplo de preconceitos e
estigmas. Para que se compreenda a complexidade do processo de envelhecer para esse grupo, é importante ressaltar
o que se entende por DI. Em 2002, a American Association
on Mental Retardation (AAMR), atualmente chamada
American Association on Intellectual and Developmental
Disabilities (AAIDD), propôs uma definição de DI como
sendo a incapacidade caracterizada por limitações significativas tanto no funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo, com prejuízo das habilidades adaptativas,
conceituais, sociais e práticas (LUCKASSON et al., 2002).
Com base neste contexto, este estudo objetivou desvelar as
percepções de um grupo de pessoas com DI sobre o envelhecimento e a velhice.
METODOLOGIA
Esta pesquisa adotou uma abordagem qualitativa e foi
desenvolvida com base no método criativo sensível e deste
apropriou-se especificamente da dinâmica de criatividade
e sensibilidade (DCS). Por meio dessa metodologia, os
participantes elaboram uma produção artística mobilizada por uma questão geradora de debate relacionada ao
objeto de estudo. A produção mobiliza os participantes a
falarem de si e a anunciarem seus valores e crenças sobre
os temas de interesse comum ao grupo a partir do que produzem. O método facilita o compartilhamento de experiências e saberes individuais que contribuem para a construção do conhecimento a partir da crítica reflexiva grupal
(CABRAL, 1998).
O estudo foi desenvolvido na APAE de Passo Fundo,
norte do estado do Rio Grande do Sul, após autorização da
direção da instituição e aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade de Passo Fundo (UFP). A participação das pessoas com DI foi autorizada por seus responsáveis em termo de consentimento livre e esclarecido.
As atividades de dinâmica de grupo foram realizadas em
uma sala na própria APAE de Passo Fundo, designada pela
direção. Participaram 10 pessoas com DI, que atendiam aos
critérios de inclusão no estudo: ter idade mínima de 30 anos,
vinculação à escola desta Organização e grau de deficiência
classificada entre limite e leve. As estratégias geradoras dos
dados envolveram DCS na forma de três oficinas: a primeira
com a temática “quem é o X (X=nome do participante)”, a
segunda de recorte e colagem com a temática “quem são os

Em uma das oficinas, uma janela vazada em
papelão se transformou na tela de um suposto programa de entrevistas na TV

velhos que vejo no dia a dia” e a terceira com o jogo interativo
“na janela do amanhã, o que eu vejo”.
A primeira dinâmica teve participação individual e coletiva e traduzia o acolhimento, iniciando o contato com os
participante do estudo a partir da pergunta “quem é o X?”.
A atividade se concretizou por meio de expressões apresentadas pelo próprio grupo: primeiramente o X se apresentava
e depois os outros participantes falavam sobre X. O procedimento se repetia com todos os participantes, sucessivamente,
até todos se apresentarem a si mesmos e entre si.
A segunda atividade, composta por uma oficina de recorte
e colagem com a temática “quem são os velhos que vejo no
dia a dia”, foi organizada na forma de painel individual. Cada
participante apresentava seu painel e comentava sua produção. Após a apresentação individual, os painéis eram expostos
e o grupo estimulado a fazer comentários sobre a exposição,
falando sobre “a velhice vista no dia a dia”. À medida que cada
participante verbalizava sobre a questão, os demais complementavam e assim a produção servia para balizar o entendimento dos participantes em relação às suas percepções sobre
velhos e velhice.
Na terceira dinâmica, composta pelo jogo interativo “na
janela do amanhã, o que eu vejo”, foi apresentada uma janela
vazada em papelão, “a janela do amanhã”, da qual cada participante deveria se aproximar e falar sobre si e como via seu amanhã. De forma lúdica, um dos participantes anunciou que estava
se apresentando na TV para ser entrevistado, os outros aprovaram a proposta e a janela se transformou na tela de um suposto
programa de entrevistas na TV. Os coordenadores da oficina
aproveitaram a criatividade do grupo para fazer perguntas sobre
o amanhã do participante que se apresentava na tela/janela.
Cada oficina se desenvolveu em cerca de uma hora e meia,
seguindo um roteiro preestabelecido, conforme os objetivos
específicos. A pesquisadora assumiu o papel de animadora e
uma auxiliar cuidava dos registros do encontro. Utilizou-se o
diário de campo como recurso para apreender dados e na sistematização dos resultados observados adveio a composição
de categorias. O registro do comportamento dos participantes do grupo e as expressões não verbalizadas também têm
seu lugar e valor na compreensão das percepções desveladas
no espaço dialógico.

TRAJETÓRIA DE VIDA E O PAPEL NA FAMÍLIA
A família é o primeiro grupo no qual o indivíduo é inserido e o papel que ocupa nela perpassa a trajetória de vida
dos seus membros. A Tabela 1 apresenta o tempo de permanência na APAE de Passo Fundo, o local de residência
e familiares mais próximos dos participantes deste estudo.
Entre os 10 participantes do estudo, todos com idade
entre 33 e 54 anos, oito homens eram adultos com DI,
alguns em processo avançado de envelhecimento, o que os
caracteriza como idosos, mesmo que a legislação brasileira
considere idoso toda pessoa com 60 anos ou mais. O critério idade, porém, não é o suficiente para determinar a
condição de envelhecimento e velhice na DI. Seis participantes com DI residiam com a mãe, quatro com mais de
um familiar (irmãos ou sobrinhos), dois exclusivamente
com a mãe, outros dois com o pai e com mais de um familiar (irmão e avó), um com a irmã e um em uma instituição
de longa permanência para idosos (ILPI). Assim, 9 dos
10 participantes moravam com pelo menos um familiar.
Os participantes adultos e idosos com DI tinham os
familiares como seus principais responsáveis ou cuidadores.
Observou-se a problemática do envelhecimento conjunto
das pessoas com DI e de seus cuidadores. P1 residia com
uma irmã aposentada de 67 anos, P3 morava com a mãe aposentada e pensionista de 68 anos, P4 residia com a mãe de
63 anos, P5 com o pai de 69 anos e a avó de 89, ambos aposentados, P6 morava com a mãe de 64 anos, P7 com a mãe de
73 e o pai de 79 anos, também ambos aposentados, P8 com
a mãe costureira e aposentada de 61 anos, P9 residia com o
pai aposentado de 69 anos e P10 morava com a mãe massoterapeuta de 62 anos. Apenas P2 residia em uma ILPI, mesmo
tendo dois irmãos, um deles aposentado, de 60 anos.
O arranjo familiar e o tipo de residência são variáveis importantes para a manutenção da saúde e da qualidade de vida e do envelhecimento dos indivíduos com
DI (SOUSA; FRANCO, 2012). A Constituição de 1988
atribui à família a maior responsabilidade sobre o cuidado
com as pessoas com DI em processo de envelhecimento
ao determinar que o suporte aos idosos deve ser dado pela
família, pela sociedade e pelo Estado, preferencialmente
em seu domicílio (OLIVEIRA, 2013).
REVISTA DI • NO 9 • 2015

5

Observou-se a problemática do envelhecimento
conjunto das pessoas com DI e de seus cuidadores.
Muitas moravam com seus pais já aposentados com mais de 60 anos
O relato do P2, que vivia em uma ILPI, foi complementado pelos outros participantes, uma vez que as
razões de sua institucionalização eram conhecidas por
todos. Depois da morte dos pais, dois irmãos assumiram
o papel de cuidadores, embora pouco habilidosos nessa
tarefa. P2 relatou que um dos irmãos, com quem residia, “me surrava com o cabo da vassoura”, e com o outro
irmão não conseguiu viver, entre outras razões, porque
pedia para a esposa dele para sair com uma menina da
vizinhança e ela não deixava; a violência e as frustrações
na família o motivaram a se mudar para uma casa especializada no atendimento a idosos. Outros participantes do
estudo viviam situações similares. P4, por exemplo, relatou que o irmão era “um bandido” para ele. A violência
contra o idoso, semelhante à praticada contra as crianças,
adquire uma de suas formas mais cruéis quando se dirige
aos indivíduos com DI, por causa de sua fragilidade física
ou da dependência de outras pessoas (MINAYO, 2014).
A maior parte dos participantes do estudo exercia
tarefas rotineiras nas casas onde moravam, ajudando a
limpar, varrer, capinar a grama e cozinhar. P9 disse: “Faço
frango, carne e carreteiro”. P1 confirmou que ajudava nas
tarefas domésticas lavando roupa e no dia anterior à oficina tinha trabalhado “até às 5 horas da tarde sem parar,
varrendo toda a calçada de mangueira” e depois ido ao
supermercado. P8 relatou: “Faço o serviço quando estou
com vontade. Quando não estou com vontade, não faço”.
P1 relatou suas tarefas assim que acordava,
Arrumo a cama, daí eu me lavo o rosto, escovo os dentes, tomo café, depois me arrumo e venho pra APAE.
E depois eu pego, daí tiro todo o pó das coisas lá em casa,
que é lá na frente, eu tenho uma casa nos fundos, quando
eu vou lá eu tomo banho lá.

P4 demonstrou que entendia seu papel na organização da família e da casa: “Só limpo a casa, limpo, tiro
os tapetes, tiro a sujeira. Eu saio daqui de manhã, daí eu
almoço e vou descansar um pouco”.
Os depoimentos e as oficinas indicaram que o estímulo para as pessoas com DI terem uma vida ativa
6
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passava necessariamente pela família e pela orientação
da APAE local. Fuentes (2010) confirma essa conclusão
ao tratar dos avanços admiráveis, verificados nas últimas
décadas, que permitem às pessoas com DI desenvolver
suas capacidades e habilidades. Para a autora, a pessoa
com DI, em consequência de seu ritmo de aprendizagem, precisa de muita orientação e um trabalho sistemático bastante estruturado para permitir maior confiança
e aceitação.
A condição social dos indivíduos com DI está determinada pelos papéis sociais, que os desconhecem como
seres sociais e limitam suas ações ao âmbito da família
e da escola especial (FUENTES, 2010). Dentro dessa
perspectiva, cabe repensar — e, sempre que possível,
ampliar — as formas pelas quais as pessoas com DI participam dos processos culturais e da construção de suas
identidades, não mais cedendo simplesmente ao argumento de que, em consequência da limitação intelectual,
deveriam ser rebaixadas em comparação com os modelos estabelecidos pelas áreas médica, biológica, social
e educacional.
ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA
A sociedade está mudando sua percepção da DI e
do envelhecimento humano que a acompanha, superando a dificuldade em lidar com os problemas resultantes das relações com pessoas com necessidades especiais
(SCHETTERT, 2006). Uma das instituições que tem contribuído bastante para a inclusão e redução dos preconceitos com pessoas com DI no Brasil é a rede das APAEs.
Desde a fundação da primeira APAE no Rio de Janeiro,
em 1954, as APAEs têm exercido um papel importante
no atendimento a pessoas com DI (MENDES, 2010).
A APAE DE SÃO PAULO vem atuando como um centro de convivência e de apoio às pessoas com DI em processo de envelhecimento e se destacando como “pioneira
na América Latina no atendimento e atenção a pessoas
com algum tipo de Deficiência Intelectual, incluindo os
mais longevos” (CIPOLLA; LOPES, 2012). Os participantes deste estudo desenvolveram um vínculo forte
com a APAE de Passo Fundo como um espaço que lhes

Tabela 1. Caracterização dos participantes
Idade (anos)

Tempo na APAE de Passo
Fundo (anos)

Residência

P1

54

44

Família

Irmã, 67

P2

49

6

ILPI*

Irmão, 60

P3

43

34

Família

Mãe, 68, irmãos, 26 e 47

P4

47

40

Família

Mãe, 63, irmão, 36

P5

38

28

Família

Pai, 69, avó, 89

P6

40

34

Família

Mãe, 64, sobrinho, 22

P7

33

32

Família

Pai, 79, mãe, 73

P8

38

6

Família

Mãe, 61

P9

34

22

Família

Pai, 69

P10

34

32

Família

Mãe, 62

Participantes

Familiares com a idade (anos)

ILPI: instituição de longa permanência para idosos.

dá segurança, onde passaram a maior parte da infância,
juventude e vida adulta, e reconhecem o novo papel assumido pela instituição de oferecer atividades diferenciadas aos seus alunos adultos e idosos.
Esta pesquisa confirmou a nova caracterização da APAE
de Passo Fundo como espaço de convivência, um modelo de
trabalho e de atendimento similar ao adotado para pessoas
idosas no Brasil. Os participantes deste estudo apresentaram
a APAE como um espaço que lhes dá segurança e representa
um elo entre a infância e a família. P1 disse: “Faz tempo que
estudo na APAE [de Passo Fundo]. Eu ajudo as professoras,
eu trago as notinhas”. P4 relatou: “Estou aqui na APAE desde
pequeno (...) devia estar com sete anos [quando entrei]”.
Os participantes deste estudo, em especial os adultos e idosos, reconhecem na APAE de Passo Fundo espaços diferenciados dirigidos às necessidades de quem está
envelhecendo. Eles participam de oficinas de aprendizagem distintas. Nelas, a intervenção pedagógica prioriza a
convivência e a ampliação das relações sociais. Os objetivos de tais atividades são: propiciar um espaço — tempo
de convivência aos usuários acima de 30 anos; estimular
a participação em atividades desenvolvidas na instituição
e na comunidade, qualificando as relações sociais; realizar intervenções pedagógicas para ampliar e consolidar o
conhecimento construído e motivar os alunos para novas
aprendizagens.
As práticas da APAE de Passo Fundo se aproximam de
outras APAEs, como a APAE DE SÃO PAULO, ao propor
novas abordagem e espaços de atendimento às pessoas com
DI. Os participantes da pesquisa observaram que as antigas

salas de aulas cederam lugar às oficinas, refletindo a mudança
nos papéis da instituição. P4 relatou:
Antes nós vinha de tarde, este era um grupo, como que
era (...) era ciclos, depois terminou o grupo, agora faz este
negócio de oficinas. Antes era a professora que dava a aula,
mas depois pegaram outro grupo de piá [crianças] mais
pequenos, outros mais pequenos para dar aula. Daí nós estamos neste outro grupo.

Para promover a inclusão social de maior número de adultos e idosos com DI, a APAE de Passo Fundo oferece oficinas
de aprendizagem nas áreas de artes, expressão e comunicação,
música, atividade de vida autônoma e social, teatro e atividade motora adaptada e esporte adaptado. As atividades procuram criar oportunidades para a pessoa idosa manter o papel
e os laços sociais estabelecidos durante a vida. Por outro lado,
a pessoa com DI dependerá muito do seu comportamento e
de seu relacionamento com as outras pessoas para ser aceita
socialmente. Prumes (2007) assinala que é necessário preparar o indivíduo com DI para a vida em sociedade e a própria
comunidade para o convívio com estas pessoas, reconhecendo-as como cidadãos atuantes e sujeitos de direito social.
Em seus relatos, várias pessoas com DI que participaram da pesquisa valorizaram a importância de permanecerem na instituição e de participarem de atividades diversificadas, como o esporte, e de ações que ampliem sua autonomia
e independência. P4 relatou: “Quando nós ia jogar futebol,
nós ia aqui no SESI, depois que veio um engenheiro e tiveram
que cavocar tudo aqui [fazendo referência à construção do
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ginásio de esporte]. Eu sou o goleiro da APAE”. Na sequência, P6 disse: “Sou o goleiro também da APAE. Mas às vezes
ataca!”.
O estudo identificou o esforço da instituição em se preparar
para a realidade do envelhecimento das pessoas com DI. Em vista
da atualidade e urgência desse tema, a produção de conhecimento
sobre as necessidades dos deficientes intelectuais e demandas institucionais merece ser intensificada (CIPOLLA; LOPES, 2012).
VELHOS SÃO OS OUTROS
Os participantes do estudo revelaram de diferentes maneiras a identificação do envelhecimento distanciado de um processo de si mesmos, embora percebam a passagem do tempo
como algo inevitável, já que evocam lembranças da infância
e reconheçam que não são mais crianças. Os comentários,
como este, de P4, evocam o tempo vivido:
Quando ele era mais novo, ele usava aqueles chapéus do
tempo antigo [falando sobre P1].
Eu estou aqui na APAE desde pequeno. Naquela época
eu devia estar com [...] eu era pequeno, devia estar com
7 anos. É, minha mãe tem uns avós, que são de outra geração, que eu era mais pequeno.

Para as pessoas com DI, fazer aniversário e crescer fisicamente não marcam necessariamente a passagem da infância para a juventude e desta para a idade adulta (MAFESOL;
GOÉS, 2005). Esses acontecimentos não são suficientes para
configurar, para o indivíduo e para o grupo, a entrada em uma
nova fase de vida, como evidenciado no comentário de P4:
“Quando eu era mais novo, mais pequeno”. P4 ainda se enxergava como “pequeno” e mais jovem em relação aos outros.
Reconhecer a passagem do tempo não significa necessariamente se perceber envelhecendo.
Melo et al. (2014) observam que as pessoas e o contexto
social reconhecem como sinais do envelhecimento as geralmente inevitáveis chancelas denunciadas no corpo (rugas
e cabelos brancos, por exemplo), que indicam as transformações resultantes da passagem do tempo. Alves (2012)
reforça que o ciclo de vida das pessoas com DI apresenta
um paradoxo peculiar, já que esses indivíduos têm uma
idade intelectual, cultural e social muito baixa se comparada
com sua idade cronológica, mas seu processo de envelhecimento se revela mais cedo quando comparado com a restante da população.
Para as pessoas com DI, as mudanças ocorridas no
seu corpo não parecem revelar o entendimento do seu
8
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envelhecer, embora no “outro” esses sinais sejam identificados, como expressa P4 “hoje moro eu, a mãe e o irmão.
Ele está, ele é mais velho que eu. Não, eu sou mais velho,
ele é mais novo, mas está mais velho que mim, ele está
com mais cabelo branco”. Já, P5 ilustra sua concepção na
vivência das interações sociais “Eu gosto, adoro dançar.
Arrumei lá no Canecão, no baile aqui debaixo, uma velhinha de 44 anos”.
Reconhecer o outro como mais velho a partir dos
sinais de envelhecimento revela as percepções das pessoas
com DI do processo de envelhecimento que elas próprias
vivem. No primeiro depoimento acima, P4 acreditava
que irmão era mais velho que ele, pois estava com mais
cabelos brancos que ele, que se imaginava mais jovem.
No segundo caso, P5 se referia a uma mulher de 44 anos
como sendo “velhinha”. A idade cronológica não coincidia com sua idade mental ou emocional, e o fato de ele ter
38 anos de idade não era considerado.
O envelhecimento também era percebido quando os participantes se referiam à idade de seus familiares ou à forma
como se relacionam com os mais velhos, como relataram P5,
P2 e P9, respectivamente:
A avó, ela lava roupa, a avó cozinha com 90 anos. A avó
faz comida quando eu chego daí eu como e venho para cá.
Eu ajudo a dar comida para a I., ela não consegue mais
comer sozinha, derruba tudo, eu dou comida para ela.
Assim na boca. E tem, tem a M. e a N., que também são
mais velhas e moram lá no Residencial e ela não pega
mais a colher, daí dou comida.
No ônibus dou lugar para eles, porque tem muitos que
sentam e não dão o lugar para os idosos que têm problema de coluna.

Ávila et al. (2007) entendem que a idade e principalmente
o envelhecimento se reconhecem no outro, não em si próprio, e nas alterações das funções do corpo, não no percurso
do tempo vivido.
EXPRESSÃO DA FINITUDE DA VIDA
Os participantes com DI expressavam sua percepção de
envelhecimento ao relatar a morte dos familiares mais próximos e a passagem do tempo. A morte dos pais, em particular, gerava insegurança e incertezas sobre o futuro. A maioria
dos participantes relatou com detalhes situações de perda e
de luto, como, respectivamente, P1, P2 e P4:

Uma das maiores dificuldades das pessoas com DI
é encarar seu envelhecimento e a morte dos pais

Eu não tenho mais nem mãe nem pai. Nem avô, nem avó,
tio também não.
Meu pai morreu quando eu era bem pequena, não
conheci ele. E a mãe morreu quando eu tinha 15 anos.
Daí eu, meu pai deu problema lá, deu arritmia nele, foi,
ele tinha ido arrancar um dente, daí tinha que trabalhar
nestas máquinas, daí foi lá arrancou um dente, daí deu
uma tontura nele e veio a falecer, só que não era para ele
sair no sol, sair trabalhar, daí deu uma coisa, veio a falecer.
Isto faz tempo.

Tempo e morte apareceram entrelaçados nos relatos de
vida, como na descrição da morte do pai feita por P4: aparentemente o pai morreu por ter ter ido trabalhar após a
extração de um dente. Ele enfatizou esse fato: “Arrancou
um dente, daí deu uma tontura nele e veio a falecer”. Ele
acrescentou que “só que não era para ele sair no sol, sair
para trabalhar”. Entretanto, no relato de P4, o chefe do
pai teria dito: “Oh, J., tu não vai trabalhar, homem?”.
A narrativa era uma forma de explicar a morte do pai,
pois P4 repetiu que “daí [ele] tinha arrancado um dente,
começado a sair sangue, daí deu uma coisas, veio a falecer”. Uma intensa gesticulação acompanhava os relatos e
explicitava a noção de passagem do tempo.
Os participantes do grupo percebiam o envelhecimento
do grupo de indivíduos com DI, em termos demográficos,
pelo fato de essas pessoas estarem vivendo mais, até mesmo
mais que seus principais cuidadores. Bento (2008) destaca que uma das maiores dificuldades das pessoas com DI
é encarar seu próprio envelhecimento e a morte dos pais.
Historicamente, durante muito tempo não se comunicava
a morte de familiares ou pessoas próximas aos indivíduos
com DI, inventando-se explicações para sua ausência, como
forma de protegê-los do choque emocional. A lembrança da
morte era sempre forte, como nestes relatos de P6, P9 e P5:
Eu tinha uma avó e um avô, daí morreram. Daí agora eu
só tenho a mãe e um sobrinho, o pai faleceu faz tempo.

A mãe se foi faz tempo, um carro atropelou ela [...]
daí um homem não viu ela e jogou uns metros longe.
Atingiu o ouvido no para-brisa e este lado aqui também. A testa. E ele fugiu do local e não foi acudir ela.
Eu... já, eu perdi já a minha mãe. Faz tempo, faz sim.
Eu lembro que vocês [referindo-se aos colegas] foram
lá ao velório.

A velhice não é uma cisão com a vida precedente.
Santos (2010) destaca que o conceito de velhice deveria ser visto como a última fase do processo de envelhecimento humano, já que não é um processo, como o
envelhecimento, mas um estado que caracteriza a condição do ser humano idoso. Na medida em que as pessoas com DI envelhecem, suas famílias e seus cuidadores
passam pelo mesmo processo geralmente sem estarem
preparadas para os desafios próprios dessa fase da vida
(FIAMENGHI JR.; MESSA, 2007)
Em geral a mãe é a responsável pelo cuidado dos filhos
com DI. Pimenta (2011) ressalta que a maior sobrecarga
apresentada pelas mães pode estar relacionada a uma responsabilidade atribuída por uma visão naturalizada do
trabalho dos cuidadores. Guimarães (2008) assinala que
mães cuidadoras muitas vezes enfrentam o problema de
conciliar o trabalho e o cuidado dos filhos com DI. Por
trabalharem fora e não raramente serem a principal fonte
de renda da família, elas deixam o filho com vizinhos ou
mesmo trancados em casa.
Em geral as famílias possuem uma estrutura razoavelmente estável, com papéis bem definidos. As regras
estabelecidas, no entanto, tendem a se modificar com o
passar dos anos, conforme todos os membros envelhecem. Alves (2012) pondera que os idosos com DI enfrentam grandes desafios à medida que eles e seus familiares
envelhecem. Para os que vivem com as suas famílias, a
morte ou a doença dos cuidadores ou as alterações normais provocadas pelo envelhecimento poderão implicar
uma mudança indesejada no ambiente em que estavam
acostumados a viver.
REVISTA DI • NO 9 • 2015
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Sinais de insegurança e de medo emergiram na voz
dos participantes ao relatarem o desconforto emocional causado pela morte ou possibilidade de perda de um
familiar, como neste depoimento de P4:
Minha mãe vive falando: Quero ver o dia que eu morrer o que vai ser de vocês [conta o exemplo da situação
que provocou tal exclamação]. Tem um vizinho meu
lá, que mora mais tempo lá, era ele e uma senhora,
que eram casados, e ela tava deitada na cama dela e ele
disse: ela morreu! [reporta-se ao evento familiar reproduzindo o que a mãe falou na ocasião] O que vai ser
de vocês!!! E a mãe lá em casa por qualquer coisa já
começa – e quando eu morrer o que vai ser de vocês?
[faz suas conjecturas] A pessoa tem que levar a vida, a
pessoa não pode ficá só: vou morrer, vou morrer. Tem
que levar a vida, tem tanta gente, filhos, que tem a mãe,
a mãe pode passar 100, 50 anos, e continua lá.

Em qualquer idade, as pessoas podem sentir medo da
morte. Para as mães com filhos com DI, em consequência
da responsabilidade de cuidar deles, pensar no próprio envelhecimento pode significar não somente a proximidade da
morte, mas também o destino incerto dos cuidados com os
filhos. Para Fiamenghi Jr. e Messa (2007), os pais com filhos
com DI vivem essa preocupação durante toda a vida, do nascimento até a morte dos filhos. Cardozo e Soares (2010) alertam que, quanto mais os pais se envolvem com os cuidados de
seus filhos, mais parecem não se utilizarem da assertividade,
talvez por interpretarem que seus filhos não estariam aptos
a corresponder às exigências sociais e cognitivas de outros
indivíduos sem DI. O comentário de P4 ao lembrar que era
preciso pensar na vida e não na morte, expressava sua recusa
em aceitar a possibilidade de viver sem sua mãe e o fato de
que muitos outros filhos tinham suas mães, cinquentenárias
ou centenárias. Outros participantes do estudo compartilhavam a possibilidade — e o medo — de ficarem sozinhos.
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ARTIGO

Possível origem da epilepsia
de causa desconhecida em pessoas
com síndrome de Down
Questiona‑se se o excesso da atividade inibitória no cérebro de
indivíduos com síndrome de Down poderia influenciar na alta
prevalência de epilepsia nessa população
• Laila Brito Torres1, Luiza Viana Lopes de Campos2, Bruno Henrique Silva Araujo3
RESUMO: A síndrome de Down (SD) é a causa mais comum de Deficiência Intelectual (DI) e a trissomia do
cromossomo 21 é associada a mais de 80 quadros clínicos, incluindo alto risco para epilepsia. Várias hipóteses têm
sido apresentadas para explicar os mecanismos implícitos do aumento da susceptibilidade a crises na SD. Como regra
geral, a deficiência ou perda da inibição da atividade inibitória é sugerida como o principal fator causador do processo
pelo qual um cérebro normal desenvolve epilepsia. Por outro lado, o excesso de inibição também tem sido relacionado
como um fator desencadeador da epilepsia. A anormalidade mais frequente observada nos cérebros de indivíduos e de
modelos experimentais parece ser o desequilíbrio na concentração dos neurotransmissores excitatórios e inibitórios.
Dentro deste contexto, este artigo discute a possível implicação da atividade inibitória excessiva na SD e seu papel como
possível agente causador da epilepsia nestes indivíduos.
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Muitas anormalidades cromossômicas estão associadas com malformações do
sistema nervoso central e distúrbios neurológicos, que normalmente culminam
com comprometimento cognitivo e crises epilépticas. A prevalência de epilepsia
nas pessoas com síndrome de Down é de 1 a 13%, mais elevada do que na
população em geral

O

s achados históricos mais antigos de que se tem
referência sobre a síndrome de Down (SD)
foram encontrados na Grécia antiga e são datadas de 5000 a.C. Entretanto, a mais antiga descrição da SD provém das figuras Omelcas da Mesoamérica,
que datam de 1500 a.C. As crenças religiosas da cultura
omelca podem ter concedido um status elevado para os
indivíduos com trissomia do cromossomo 21, porque estes
povos acreditavam que os bebês nascidos com a síndrome
eram descendentes de um acasalamento entre os seres
humanos e o jaguar, o que lhes conferia um aspecto divino
(MILTON; GONZALO, 1974).
A primeira descrição de uma criança com SD ocorreu apenas em 1838 pelo psiquiatra francês Jean‑Étienne
Esquirol, mas foi John Langdon Down, em 1866, que
forneceu a primeira descrição clínica consistente e detalhada sobre a síndrome. Ele documentou os sinais clínicos
associados a ela, mas não conseguiu determinar sua origem. A causa da SD permaneceu desconhecida por quase
100 anos, até 1959, quando Jérôme Lejeune e Marthe
Gautier informaram que uma cópia extra do cromossomo 21 era o fator originário da SD. Desde a descoberta
da trissomia do cromossomo 21, os cientistas têm conseguido grandes progressos no conhecimento sobre as possíveis origens e a evolução da síndrome. Hoje se sabe que
há diferentes formas de trissomia, como a translocação
cromossômica e o mosaicismo na SD.
O cromossomo 21 contém cerca de 1,5% do genoma
humano e tem aproximadamente 3% de genes que codificam
proteínas. As proteínas traduzidas por este cromossomo são
responsáveis por muitas funções, como atividade imunológica, funcionamento dos canais e receptores celulares, regulação enzimática, metabolismo energético e modulação da
atividade celular. Alterações nessas funções podem ter implicações clínicas na SD.
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Além da Deficiência Intelectual (DI) verificada nos indivíduos portadores da SD, a trissomia do cromossomo 21 está
associada a mais de 80 quadros clínicos, incluindo início precoce da doença de Alzheimer (LOTT; HEAD, 2001) e maior
risco de epilepsia (ARYA et al., 2011).
A EPILESIA NA SÍNDROME DE DOWN
Muitas anormalidades cromossômicas estão associadas com
malformações do sistema nervoso central e distúrbios neurológicos, que normalmente culminam com comprometimento cognitivo e crises epilépticas (GOBBI et al., 2002;
GUERRINI et al., 1997; KUMADA et al., 2005). Tal evidência é bem descrita nas pessoas com SD, que apresentam uma
prevalência da epilepsia de 1 a 13%, mais elevada do que na
população em geral (ARYA et al., 2011).
Na SD, as crises expressam uma distribuição bimodal,
sendo que 40% delas ocorrem antes do primeiro ano de vida,
aumentando para 46% em indivíduos com mais de 50 anos
de idade (GOLDBERG‑STERN et al., 2001). Durante a
infância, os tipos de crises mais predominantes são as parciais
(47%), espasmos infantis (37%) e tônico‑clônicas (THIEL;
FOWKES, 2004; GENTON; PAGLIA, 1994); durante a terceira década da vida, os tipos de epilepsias mais presentes são
as focais, reflexas (estimulo auditivo) e crises mioclônicas
(21%) associadas com quadro de demência (FERLAZZO
et al., 2006) ou epilepsia mioclônica de inicio tardio na síndrome de Down (do inglês, Late‑onset myoclonic epilepsy in
Down syndrome – LOMEDS) (GOLDBERG‑STERN et al.,
2001), sendo esta o tipo mais comum nesta faixa etária.
A etiologia da epilepsia na SD pode estar relacionada
a condições metabólicas/estruturais como anormalidades da estrutura cerebral, complicações de anomalias cardiovasculares congênitas, acidente vascular cerebral (AVC)
ou encefalopatia hipóxico‑isquêmica. Em casos raros,
uma causa genética co‑existente foi documentada, como

A gestão do tratamento da epilepsia
em pessoas com Deficiência
Intelectual, como na síndrome de
Down, deve estar concentrada
principalmente na eficácia e nos efeitos
comportamentais e cognitivos que as
drogas antiepilepsia podem causar
nestes indivíduos

fenilcetonúria e neurofibromatose 1. No entanto, em muitas ocorrências, o motivo ainda é desconhecido (epilepsia de
causa desconhecida).
Até agora, pouco progresso foi obtido sobre o agente
causador da epilepsia em indivíduos com SD sem uma
causa específica definida. A falta de qualquer causa identificável nos incentivou a abordar questões sobre este
tópico. Aqui, vamos resumir o conhecimento atual sobre
como o excesso de atividade inibitória no cérebro na SD
poderia contribuir, pelo menos em parte, para o maior
risco de epilepsia de causa desconhecida em indivíduos
com SD.
O SISTEMA CEREBRAL INIBITÓRIO EXCESSIVO NA
SÍNDROME DE DOWN PODE CONTRIBUIR PARA O
INÍCIO DA EPLEPSIA NA SÍNDROME?
As crises de epilepsia resultam de um desequilíbrio nos mecanismos excitatórios e inibitórios normais do cérebro. As duas
classes principais de células neurais responsáveis pela inibição e excitação no cérebro são os neurônios que liberam
neurotransmissores, como o glutamato (neurônios excitatórios, também chamados de glutamatérgicos) e o ácido
gama‑aminobutírico ou GABA (neurônios inibitórios ou
GABAérgicos).
Os neurônios que produzem e liberam glutamato
e GABA desempenham um papel chave no desenvolvimento do cérebro dos mamíferos ao determinarem
os padrões de migração, programas de diferenciação e
conectividade da rede neural, essenciais para a formação
adequada das funções do cérebro maduro. A disfunção
em qualquer um desses processos durante o neurodesenvolvimento pode ser catastrófica.

Os indivíduos com SD apresentam um comprometimento do neurodesenvolvimento que implica uma redução
no peso e volume do cérebro e em alterações na concentração cerebral de aminoácidos e monoaminas importantes para
o desenvolvimento neurológico como o GABA, o principal neurotransmissor excitatório durante a vida embrionária
(WHITTLE et al., 2007).
A anormalidade funcional mais frequente observada nos
cérebros de indivíduos e de modelos experimentais (roedores) que mimetizam a SD em seres humanos parece ser o
desequilíbrio na concentração dos neurotransmissores excitatórios e inibitórios (E/I). Em particular, a atividade inibitória excessiva tem sido proposta como uma das causas do
déficit cognitivo (alterações na maneira como o indivíduo
processa uma informação) na SD. A análise post‑mortem de
tecidos cerebrais de indivíduos com SD sugere um desequilíbrio entre os sistemas de E/I (REYNOLDS; WARNER,
1998; RISSER et al., 1997). Em conformidade com esta afirmação, vários estudos relatam que indivíduos com SD apresentam um déficit significativo nos níveis de neurotransmissores excitatórios como o aspartato e glutamato (REYNOLDS;
WARNER, 1998).
Como regra geral, a deficiência ou perda da inibição da
atividade GABAérgica é sugerida como o principal fator
causador do processo epileptogênico (processo pelo qual
um cérebro normal desenvolve epilepsia). Por outro lado,
drogas/medicações que aumentam a função do GABA,
tais como benzodiazepínicos, fenobarbital e vigabatrina
representam tratamentos eficazes para praticamente
todos os tipos de crises epilépticas. Paradoxalmente, a
atividade excessiva do GABA também é relatada como
fator desencadeante das crises epilépticas. Dados da
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A anormalidade mais frequente observada nos cérebros de indivíduos e
de modelos experimentais parece ser o desequilíbrio na concentração dos
neurotransmissores excitatórios e inibitórios. A análise post‑mortem de tecidos
cerebrais de indivíduos com síndrome de Down confirma esse desequilíbrio
literatura científica mostram que drogas que aumentam a atividade inibitória (GABAérgica) podem agravar as crises em determinadas ocasiões (HOSFORD;
WANG, 1997).
Cope et al. (2009) sugerem que o envolvimento da sinalização GABAérgica pode contribuir para a gênese da epilepsia de ausência, uma das formas mais comuns de epilepsia.
Os autores levantam a hipótese de que as redes neurais entre
o tálamo e o córtex cerebral apresentam um desempenho
excessivamente alto na atividade dos neurônios GABAérgico,
e isto ajudaria a gerar e a oscilar os ritmos de excitação e inibição, o que culminaria nas crises de ausência.
Sinapses inibitórias GABAérgicas também podem desempenhar um papel de sincronização em redes neuronais envolvidas no início das crises (OLSEN; AVOLI, 1997). Além
disso, a atividade GABAérgica pode induzir um trabalho
excitatório dependendo dos circuitos locais em que atuam.
Por exemplo, uma sinapse GABAérgica pode inibir a ativação
de uma célula inibitória em um dado circuito neuronal (=inibição da inibição), o que acarretaria uma atividade excitatória (Figura 1).
O modelo experimental animal mais usado para mimetizar a SD é o do camundongo Ts (1716) 65Dn (Ts65Dn).
Este animal apresenta um complexo conjunto de desequilíbrios cerebrais entre E/I, bem como defeitos na gênese de
neurônios, semelhante aos achados encontrados em cérebros de pessoas com SD, embora crises espontâneas até o
momento nunca tenham sido descritas neste roedor (ARYA
et al., 2011). Este animal é bastante utilizado como modelo
experimental de espasmo infantil, um tipo comum de epilepsia na SD (CORTEZ et al., 2009), e é extremamente sensível a drogas que aumentam a atividade sináptica inibitória.
Estes achados reforçam o possível envolvimento de mecanismos GABAérgicos na gênese da atividade epileptiforme, proporcionando evidências de que mecanismos mediados pelo
desequilíbrio da atividade excitatória e inibitória, com a predominância da neurotransmissão GABAérgica na SD, pode
estar relacionado com a maior propensão destes indivíduos
em desenvolver epilepsia.
14
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A EPILEPSIA MIOCLÔNICA DE INÍCIO TARDIO
NA SÍNDROME DE DOWN (LOMEDS) PODE ESTAR
ASSOCIADA AO AUMENTO DA ATIVIDADE
INIBITÓRIA?
A LOMEDS é frequentemente associada com o diagnóstico de Alzheimer. A maioria dos indivíduos com SD, após
os 40 anos, apresenta evidências de proteínas neurofibrilares cerebrais idênticas às observadas na doença de Alzheimer
(pois a trissomia 21 ocasiona um aumento na produção de
fragmentos amiloidogénicos). Até 84% dos indivíduos com
SD e com um histórico de doença de Alzheimer desenvolveram epilepsia (PURI et al., 2001).
Sabe‑se também que o acúmulo de β‑amilóide, o produto da proteína precursora de amilóide (APP), intensifica
as perdas neuronais e causam disfunções sinápticas e neuroquímicas que afetam, sobretudo, os sistemas excitatórios do
cérebro, como o colinérgico e glutamatérgico, diminuindo
suas atividades. Curiosamente, de encontro com os déficits
observados nos sistemas excitatórios, a literatura científica
apoia a ideia de que o sistema GABAérgico esteja preservado
durante o processo degenerativo no Alzheimer (LOWE et al.,
1988; REINIKAINEN et al., 1988).
Palop et al. (2007) utilizaram roedores transgênicos que
expressam a proteína precursora de amilóide humana com o
intuito de explorar o papel da APP nas conexões neurais corticais e hipocampais. Os roedores que portavam essa mutação genética apresentavam descargas epileptiformes em áreas
corticais e hipocampais e crises generalizadas. Essas atividades estavam, de certa forma, associadas com a remodelação
e o aumento da atividade dos circuitos inibitórios, provavelmente induzidos pelo aumento da atividade da APP.
Uma vez que o acúmulo de β‑amilóide parece ocorrer de
maneira dependente com o avanço da idade na SD (LOTT;
HEAD, 2001), é possível que, ao longo da vida, o aumento
na concentração de APP no cérebro induza uma remodelação
deletéria na neurotransmissão excitatória, acarretando um
aumento compensatório da atividade inibitória, o que, por
sua vez, resultaria em crises epilépticas nos pacientes com SD
diagnosticados com demência.

A

B

A: liberação de neurotransmissores inibitórios (pelas células gabérgicas – cor vermelha) induz uma diminuição da atividade glutamartégica das células
pós‑sinápticas excitatórias (célula em amarelo). B: a atividade GABAérgica induzindo uma atividade excitatória. Células inibitórias (em vermelho) atuam
inibindo outro neurônio inibitório (= inibição da inibição), que faz sinapse com uma célula excitatória, resultando no aumento da atividade excitatória do circuito.

Figura 1. Ação dos neurônios inibitórios nos circuitos neuronais.

POR QUE ALGUNS INDIVÍDUOS COM SÍNDROME DE
DOWN DESENVOLVEM CONVULSÕES E OUTROS NÃO?
Alguns genes relacionados com a epilepsia mioclônica progressiva (tipo Unverricht‑Lundborg) e epilepsia mioclônica
juvenil foram mapeados no cromossomo 21 (REES et al.,
1994), levantando a possibilidade de regiões chaves no cromossomo 21 estarem relacionados com a maior incidência
de epilepsia nesta populacão. No entanto, parece improvável
que a variabilidade da epilepsia na SD esteja associada com as
específicas regiões triplicadas do cromossomo 21.
A trissomia na SD não somente afeta a expressão dos
genes do cromossomo 21, mas também a expressão de diversos outros genes. Além do mais, o fenótipo específico de um
dado indivíduo com a síndrome não é consequência apenas
da trissomia, mas decorrência também da variação genética
e ambiental (epigenética); um fenótipo específico de SD,
como epilepsia, pode ser uma consequência do ambiente, e
não um produto direto da trissomia.
FARMACOTERAPIA NA SÍNDROME DE DOWN:
COMO PROCEDER?
Em geral, o tratamento farmacológico para a epilepsia na SD
não é diferente do aplicado para a população geral. A resposta dos indivíduos com SD para a farmacoterapia convencional demonstra um resultado relativamente benigno, com o

controle de crises. Por exemplo, crianças com SD apresentam
boas respostas ao ácido valpróico e são extremamente sensíveis ao tratamento com vigabatrina e hormônio adrenocorticotrófico. Outros estudos mostraram que uma única dose
de droga antiepiléptica (DAE) é suficiente para controlar crises em quase metade das crianças com SD (STAFSTROM;
KONKOL, 1994).
Como mencionado anteriormente, a epilepsia também é
observada em indivíduos com SD, geralmente após o desenvolvimento de demência, com idade superior a 50 anos. Neste
grupo de pacientes, as crises podem ser controladas a partir
da administração de valproato, levetiracetam e topiramato
(MOLLER et al., 2001; SANGANI et al., 2010). No entanto,
este último tem de ser utilizado com especial cuidado, uma
vez que pode induzir uma maior deterioração do processo
cognitivo (MOLLER et al., 2001).
Embora o prognóstico pareça bom, os efeitos colaterais das DAEs são comuns e podem ser particularmente
pronunciadas nos indivíduos com SD. Os efeitos adversos
incluem problemas de tolerância, reações de hipersensibilidade, sonolência, distração, tonturas, padrão alterado do
sono e ganho de peso (LÖSCHER et al., 2013). Além disso,
as pessoas com SD podem ser menos propensas a se queixar
de efeitos colaterais dos medicamentos ou de suas queixas
serem reconhecidas.
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Pouco se sabe sobre o impacto da epilepsia e da utilização de diferentes tipos de DAEs no neurodesenvolvimento
de crianças com SD. Goldberg‑Stern et al. (2001) destacaram a importância desse conhecimento quando observou que, embora o controle das crises seja relativamente
bom nas crianças com SD, o desenvolvimento neurológico
é preocupante. Eisermann et al. (2003) relataram que um
simples atraso de dois meses no início do tratamento das
crises está relacionado com o desenvolvimento de comportamento autista em crianças com SD. Desta forma, a
gestão do tratamento da epilepsia em pessoas com DI,
como na SD, deve estar concentrada principalmente na

eficácia e nos efeitos comportamentais e cognitivos que
as DAE podem causar nestes indivíduos. Contudo, os
esforços devem ser direcionados para o desenvolvimento
de terapias mais avançadas e protocolos específicos de
tratamento com a finalidade de diminuir a probabilidade
dos efeitos adversos das DAE, que podem agravar ainda
mais a DI.
Bruno Araujo é pós‑doutorando da Unifesp e bolsista FAPESP
(Processo n. 2014/08049‑1). Os autores agradecem tam‑
bém pela oportunidade de participação na Escola de Verão
Latino‑Americana sobre Epilepsia‑LASSE‑2014.
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ARTIGO

Reabilitação cognitiva da demência
em adultos com síndrome de Down
Os trabalhos sobre a atuação não farmacológica, visando à otimização
do bem‑estar e redução das perdas cognitivas, poderiam ser
incentivados e mais divulgados
• Luciana Mascarenhas Fonseca1, Anna Carolina Rufino Navatta2, Cássio Machado de Campos Bottino3,
Eliane Correa Miotto4
RESUMO: Durante o envelhecimento, muitas pessoas com Deficiência Intelectual (DI) enfrentam comorbidades que
aceleram o declínio cognitivo e funcional. Para a população com síndrome de Down (SD) em processo de envelhecimento,
a doença de Alzheimer (DA) é apontada como o principal problema mental, em vista da relação genética entre ambas
as condições. Considerando a característica progressiva e irreversível da DA, os tratamentos farmacológicos e não
farmacológicos visam reduzir as perdas cognitivas e funcionais, tentando proporcionar maior qualidade de vida aos pacientes.
Os efeitos dos tratamentos medicamentosos e intervenções cognitivas estão bem documentados para a DA na população
em geral. Para a população com SD alguns ensaios clínicos recentes têm investigado o uso do tratamento medicamentoso,
mas com resultados preliminares e desfavoráveis. Este artigo consiste de uma revisão crítica das intervenções de reabilitação
cognitiva na SD e sua efetividade, tomando como base dados de revisão de literatura científica recentemente publicada
pelos autores. Há uma evidente escassez em estudos que comprovem a eficácia desta prática específica para esta população e
há urgência por novas pesquisas que preencham esta lacuna e possibilitem o direcionamento para tratamentos apropriados.
Palavras-chave: Demência; Síndrome de Down; Reabilitação; Intervenção; Doença de Alzheimer.
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A

expectativa de vida de pessoas com síndrome
de Down (SD) tem aumentado nos últimos
anos devido aos avanços da área da saúde, adoção de medidas preventivas e estimulação física
e cognitiva durante o curso de vida. No entanto, durante o
envelhecimento muitas pessoas com SD são afetadas por
comorbidades que aceleram o declínio cognitivo e funcional.
Os transtornos neuropsiquiátricos estão entre as mais graves e incapacitantes doenças relacionadas ao envelhecimento (BOTTINO,
2012). A demência é um quadro neuropsiquiátrico que afeta a cognição e a funcionalidade do indivíduo, podendo ter múltiplas etiologias. Um novo termo, “transtorno neurocognitivo maior”, foi adotado pela edição mais recente do Diagnostic and statistical manual
of mental disorders (DSM), embora de forma geral o conceito continue sendo o mesmo e o termo demência continue sendo utilizado (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013).
Algumas características genéticas e ambientais podem influenciar o
desenvolvimento da demência, entre as quais a mais prevalente é a
doença de Alzheimer (DA).
Pessoas com SD apresentam envelhecimento precoce
com alto índice de desenvolvimento da DA. Diversas pesquisas evidenciam a relação genética entre a SD e DA, visto que
a trissomia do cromossomo 21 está associada com a deposição precoce e excessiva da proteína percursora β‑Amiloide
no cérebro, por sua vez relacionada ao desenvolvimento
neuropatológico característico da DA (ZIGMAN, 2013).
No entanto, o diagnóstico da demência em pessoas com DI
ainda é um desafio em função da pré‑existência de déficits
cognitivos decorrentes da Deficiência Intelectual (DI).
Um estudo inglês com 506 pessoas com SD acima de 45 anos
registrou uma prevalência geral da demência de 16,8%, sendo que
até os 60 anos a prevalência dobrava a cada 5 anos, chegando a
32,1% entre 55 e 59 anos e diminuindo apenas a partir dos 60 anos,
provavelmente devido ao aumento da mortalidade nos indivíduos
acometidos pela demência (COPPUS et al., 2006). Um estudo
com 285 pessoas com SD de 35 a 74 anos na Irlanda registrou
uma prevalência de 13,3%, com ocorrência média da demência
aos 54,7 anos (TYRRELL et al., 2001). Em outro estudo com
646 adultos norte‑americanos com DI, pesquisadores verificaram que a incidência da DA em pessoas com SD aumentou de 4%
aos 50 anos para 67% aos 72 anos (ZIGMAN et al., 2002). Ainda
que nem todos os indivíduos com SD adultos apresentem as evidências clínicas da DA, a partir dos 40 anos virtualmente todos
apresentam características neuropatológicas consistentes com
a doença, com formação precoce de placas senis e emaranhados
neurofibrilares (WISNIEWSKI et al., 1985). A demência é considerada o maior problema das pessoas com SD em processo de
envelhecimento (COPPUS et al., 2006).
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A reabilitação cognitiva é um
processo no qual o paciente, os
familiares e os profissionais trabalham
em conjunto a fim de reduzir e
conviver melhor com as dificuldades
cognitivas resultantes de uma lesão
cerebral ou quadro neurológico

OS DOIS TIPOS DE TRATAMENTOS
As principais intervenções profissionais na DA estão divididas entre tratamentos farmacológicos e não farmacológicos. Ambos devem estar associados para uma melhor eficácia terapêutica e têm o mesmo objetivo: retardar e abrandar
as perdas cognitivas, uma vez que a demência é uma doença
progressiva e irreversível.
A intervenção cognitiva, uma das formas de atuação não
farmacológica, objetiva a otimização do funcionamento
e bem‑estar, a minimização das perdas, o engajamento do
paciente em estratégias para lidar com a doença (coping) e
a prevenção de processo psicossocial maléfico, como isolamento, baixa autoestima e estigmatização (CLARE, 2008).
A reabilitação cognitiva é um processo no qual o paciente,
os familiares e os profissionais trabalham em conjunto a fim
de reduzir e conviver melhor com as dificuldades cognitivas resultantes de uma lesão cerebral ou quadro neurológico
(WILSON, 1997). Bahar‑Fuchs et al. (2013) definiram o
objetivo da reabilitação cognitiva como sendo reduzir diretamente as dificuldades consideradas mais relevantes das situações cotidianas de indivíduos com dificuldades cognitivas.
Quando incluímos a ênfase nos aspectos emocionais e
comportamentais no trabalho da reabilitação cognitiva, falamos de reabilitação neuropsicológica (WILSON, 2009).
De acordo com a World Health Organization (WHO, 2011),
reabilitação é um conjunto de procedimentos e técnicas que
promovem o restabelecimento e a manutenção do mais alto
nível possível de funcionamento e interação da pessoa com
deficiência com o meio ambiente. Em função do significado
etiológico da palavra reabilitar (habilitar novamente) e a irreversibilidade da evolução da demência, nesta área também
são usadas as palavras habilitação cognitiva, intervenção cognitiva, treino cognitivo, remediação e estimulação cognitiva.
Estudos experimentais demonstram o benefício da reabilitação cognitiva e a possibilidade de aprendizagem tanto durante

Os estudos levantados registram pesquisas iniciais com intervenções
comportamentais, treino de memória como medida de avaliação, investigação sobre
estimulação durante a vida como fator protetivo e psicoeducação com cuidadores

o envelhecimento normal como para pessoas com comprometimento cognitivo leve e demência (BAHAR‑FUCHS et al.,
2013; BALLESTEROS et al., 2015; SIMON; YOKOMIZO;
BOTTINI, 2012).
Dada a relação entre DA e SD e as peculiaridades
do desenvolvimento dos sintomas de demência nesta
população, é de grande importância o desenvolvimento
e a avaliação da eficácia de intervenções para a população com SD e demência. O tratamento farmacológico
voltado para a população com demência, mas sem SD,
como os inibidores das colinesterases e a memantina,
vem sendo estudado também para a população com SD.
As conclusões, porém, ainda são preliminares e em geral
desfavoráveis.
Em projeto piloto de intervenção não farmacológica com foco no processo de envelhecimento senil
de pessoas com DI realizado pelo Serviço de Apoio ao
Envelhecimento da APAE de São Paulo em 2012, ficou
clara a necessidade de adaptação e especialização dos serviços para atender as demandas específicas desta população (FONSECA et al., 2013).
POUCOS ESTUDOS
Uma revisão sistemática da produção científica sobre a eficácia da reabilitação cognitiva da demência para adultos com
SD mostrou que são poucos os estudos que investigam as intervenções não farmacológicas para este grupo (FONSECA et al.,
2015). Neste estudo, foram realizadas 12 buscas no banco de
dados da PubMed e PsycINFO utilizando‑se as palavras‑chave
rehabilitation, habilitation, intervention, training, cognitive stimu‑
lation e remediation, sempre combinadas com os termos Down
syndrome e Alzheimer. Dos 150 artigos inicialmente encontrados, quase a metade deles eram de revisão ou editoriais (39%,
n=59). Dos 59 artigos, apenas um abordou a reabilitação cognitiva para indivíduos com SD antes do início da demência por
meio de estratégias compensatórias, e nenhum tratou da reabilitação da demência nesta população.
Dos 150 artigos, apenas seis preencheram os critérios de
inclusão da revisão: intervenções não farmacológicas para pessoas com SD e demência. Cinco estudos tratavam de intervenção

para pessoas com SD e um de intervenção com cuidadores de
pessoas com SD. O resumo dos dados das intervenções destes
estudos estão apresentados respectivamente nas Tabelas 1 e 2.
Nenhuma das seis análises incluiu intervenções com foco
primário na reabilitação cognitiva da demência. Três dos estudos apresentaram intervenções comportamentais (BOWMAN,
1996; VOGL; RAPP, 2011), um utilizou instrumento de treino
de memória para facilitar o diagnóstico da DA (DEVENNY
et al., 2002), um analisou retrospectivamente a estimulação
cognitiva durante a vida como fator protetivo ao diagnóstico
(TEMPLE et al., 2001) e, por último, um teve como foco intervenções psicoeducacionais com cuidadores e não diretamente
com as pessoas com SD e DA (KALSY et al., 2007).
A análise da literatura científica publicada no PubMed e
PsycINFO demonstra uma alarmante escassez de estudos
com eficácia comprovada na área da reabilitação da demência em pessoas com SD. Ainda que estudos sobre a eficácia
de intervenções de reabilitação cognitiva para pessoas com
demência em geral tenham sido realizados e estejam bem
documentados (BELLEVILLE et al., 2011; DUNN; CLARE,
2007; HAMPSTEAD et al., 2012), são escassos os estudos
que contemplem as especificidades destas intervenções para
pessoas com SD que estejam com evidência de declínio cognitivo patológico.
Os estudos levantados registram pesquisas iniciais com
intervenções comportamentais, treino de memória como
medida de avaliação, investigação sobre estimulação durante
a vida como fator protetivo e psicoeducação com cuidadores. A principal área de estudo encontrada foi a reabilitação
com foco na análise do comportamento, possivelmente porque mudanças no comportamento foram identificadas como
importantes características que precedem ou ocorrem concomitantemente com o declínio cognitivo em indivíduos com
SD (FONSECA et al., 2014).
Esta investigação da literatura científica sobre o tema
demonstra que há uma imensa lacuna entre a prática e a pesquisa de intervenções não farmacológicas voltadas a esta
população. Um dos possíveis motivos é o fato de que a reabilitação cognitiva passou por um desenvolvimento científico considerável nos últimos anos e está se consolidando em
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Tabela 1. Síndrome de Down, demência e reabilitação cognitiva: resumo dos dados de intervenção para pessoa com SD obtidos
na revisão de Fonseca et al. (2015)
Autores
(Ano)

Vogl & Rapp
(2011)

N

T=1 mulher SD
e DA

Diagnóstico de
demência (tempo)

Idade

Grau de
deficiência

Critério diagnóstico
não especificado
52 anos
(aproxim. 3 anos)

Não
especificado
(QI 50, dois
anos antes do
diagnóstico)

Critério diagnóstico
T=1 homem SD,
Horovitz
não especificdo
DA e transtorno
53 anos
et al. (2010)
nem tempo de
de ansiedade
diagnóstico

Escolaridade

Emprego

Institucionalização
(tempo)

Área cognitiva/
comportamental com
foco na intervenção

Não
especificada

Não especificado
(atualmente com
frequência diária
em uma instituição
alternativa ao
emprego)

Não especificado

Comportamento de
furto e perambulação

DI profunda

Não
especificada

Não especificado
(instituição provê
treinos)

Sim – Centro
para deficiência
intelectual (há 43
anos)

Comportamento de
falta de colaboração e
sexual inapropriado

DI leve e
moderada

Não
especificada

Não especificado

Não especificado

Memória

DI leve,
moderada,
grave

14% sem
nenhuma
escolaridade/
demais ao
menos escola
secundária

9% nunca
empregados/
demais ao menos
um emprego formal

31%
institucionalizados
(não informado o
tempo)

Não especificado
(fatores protetivos em
geral/estimulação)

Não
especificado
(QI 32 aos 28
anos)

Não
especificada

Não especificado

Sim (30 anos)

Comportamento de
fuga

T= 160 DI
GE:19 SD e
DSDS/ CID-10
Devenny
DA, GC1: 75
(não especificado o >30 anos
et al. (2002) SD sem DA,
tempo)
GC2: 66 DI sem
SD nem DA

Temple
et al. (2001)

T=35 SD

DSDS

GE: 9 DA/ 8
suspeita DA

(6 meses para o
diagnóstico)

29-67
anos

GC: 18 sem DA
Bowman
(1996)

T= 1 homem
SD e DA

Critério diagnóstico
não especificado
45 anos
nem tempo

SD: Síndrome de Down; DA: Demência de Alzheimer; DI: Deficiência Intelectual; QI: Quociente Intelectual; CRT: Cued Recall Test; DSDS: Dementia Scale for Down
Syndrome; CID: Classificação Internacional de Doenças; FAI: Functional Assessment Interview; QABF: Questions About Behavioural Function scale; T: Total; GE: Grupo
Experimental; GC: Grupo Controle

Tabela 2. Síndrome de Down, demência e reabilitação cognitiva: resumo dos dados de intervenção para os cuidadores obtidos na revisão
de Fonseca et al (2015)
Autores
(Ano)

N cuidadores/ N
Serviços

97
Kalsy et al. cuidadores/3
(2007)
serviços para
SD e DA

Tempo no serviço

Média 60,7
meses/Desvio
padrão 67,4

Idade

Sexo

Media
42,2/
Desvio
padrão
10,6

33%
homens/67%
mulheres

áreas mais específicas de atuação. De qualquer modo, não é
possível justificar a falta de respaldo científico que avalie adequadamente os efeitos das intervenções que vêm sendo realizadas e possibilitem sua reprodutibilidade. Para controlar a
qualidade do atendimento prestado e possibilitar a difusão
do mesmo, é preciso que estas intervenções sejam submetidas à apreciação científica e mais amplamente divulgadas
entre especialistas e interessados.
CONCLUSÕES
Sendo a reabilitação da DA em pessoas com SD uma
área ainda pouco explorada, há necessidade de futuros
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Escolaridade e treinamento
para a função

Não especificado

Foco da intervenção

Aumento do conhecimento sobre
envelhecimento, demência e deficiência
intelectual

estudos que aprofundem este tema, assim como a investigação das áreas da reabilitação cognitiva da demência
em pessoas com SD, entre elas: a eficácia da utilização de
estratégias de compensação e de restauração; uso da técnica de aprendizagem sem erro, evocação espaçada, associação de faces e nomes, imageamento visual, uso de pistas,
categorização, organização hierárquica; estratégias internas e externas; treino computadorizado; estudos sobre a
ressonância magnética funcional; reabilitação associada à
psicoterapia; trabalho de reabilitação com família; psicoeducação; generalização para a vida real e manutenção dos
benefícios a longo prazo. Assim, fica evidente a urgência

Tabela 1. Continuação
Desenho do estudo

Estudo de caso

Estudo de caso

Controlado não
randomizado

Formato

Tratamento/Análise e Grupo
controle

Seguimento e duração

Medidas de resultados

Individual

Reforçamento e extinção/
Análise do comportamento/ Não
controlado

11 dias de linha de base,
11 dias de intervenção/
Registro de frequência
seguimento de 2 e 3 meses
de comportamento pelos
funcionários
Intervenção 5 x semana
(8h-14h30)

Individual

Reforçamento/ Análise do
comportamento/ Não controlado

13 semanas de linha de
base, 17 semanas de
intervenção, seguimento
de 1 mês. Intervenção 5 x
semana (período da tarde)

Treino de memória através do
CRT (três trials de quatro itens
com apresentação de pistas
verbais)

14 anos de seguimento
(comparação do ano
anterior ao diagnóstico)

Individual

GE=GT

1 sessão de três testes

Resultados

Diminuição do comportamento
problema para zero (100%)

Registro de frequência
Dimuição do comportamento
de comportamento
problema durante intervenção
pelos funcionários e
(61,11%) e seguimento (85,22%)
questionários (FAI e QABF)

CRT (Comparação dos
testes)

Indivíduos com SD e DA não
demonstram aprendizagem
(comparação com seus pares sem
demência: p< 0.001), apenas
resultado discreto entre indivíduos
em estágio leve ou pré-clínico

1 x ao ano

Estudo
retrospectivo
(controlado)

Individual

Análise retroativa de: nível de
educação, institucionalização,
atividades recreativas, funções
cognitivas e emprego

Sem follow up/Análise
retrospectiva de 6 meses
a 3 anos

Bateria de testes
neuropsicológicos,
entrevista com informante
e DSDS

Maior habilidade cognitiva, menor
o declínio e menor chance de DA
(p=0,01)

Estudo de caso

Individual

Reforçamento extinção/Análise
do comportamento/Não
controlado

1 mês de linha de base, 5
meses de duração e follow
up após 6 meses

Registro de frequência
de comportamento pelos
funcionários

Diminuição progressiva do
comportamento para zero, porém
retorno do mesmo no follow up

Tabela 2. Continuação
Desenho do estudo

Randomizado/Não
controlado

Formato

Tratamento/Grupo controle/
Seguimento

Intervenção em psicoeducação
Intervenção
através de grupos com uso
grupal e análise
de 4 vinhetas/Sem grupo
intividual
controle/Sem seguimento

Medidas de resultados

Resultados

Contolabillity of Beliefs Scale; Knowledge
of aging and ID; Optimism question/
Análise fatorial mixta para: diagnóstico
de Alzheimer; excesso ou défict
comportamental; e pré-, pós-treino

Treinamento aumentou o
conhecimento dos funcionários
sobre o assunto (t(85)=4,1,
p<0,001) e diminuiu a atribuição
de controle pelo comportamento
inadaptado (F(2)=28,95, p<0,001)

de novos estudos que investiguem as múltiplas áreas deste
campo de atuação e que sustentem e justifiquem as práticas terapêuticas já adotadas.
Além disso, a alta probabilidade de desenvolvimento
da DA em pessoas com SD e a falta de conclusão sobre
a eficácia dos tratamentos medicamentosos nesta população tornam de grande importância intervenções de reabilitação cognitiva com foco na prevenção e na atenuação
deste processo que possam ser realizadas diante dos primeiros sinais clínicos da doença e antes mesmo da comprovação de neurodegeneração.

Há um conjunto de fatores que aumenta a reserva
cognitiva e pode atuar como compensadores do declínio cognitivo, atenuando os sinais clínicos da doença na
população em geral, entre eles o estilo de vida saudável,
o engajamento profissional desafiador e a escolaridade,
mas ainda não está claro se esses fatores estão associados
com a DA em pessoas com SD. Em geral, a maioria destes
fatores está comprometida nas pessoas com DI, seja em
função das características clínicas das diversas etiologias,
seja por motivos ambientais (privações sociais, baixa
estimulação, etc.). Temple et al. (2001) confirmaram a
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Há um conjunto de fatores que aumenta a reserva cognitiva e pode atuar como
compensadores do declínio cognitivo, atenuando os sinais clínicos da doença
na população em geral, entre eles o estilo de vida saudável, o engajamento
profissional desafiador e a escolaridade.

hipótese de que, também na SD, o declínio e a chance do
desenvolvimento da DA é menor quanto maior a habilidade cognitiva desenvolvida durante a vida. Deste modo,
uma das finalidades da reabilitação cognitiva para pessoas com DI sem demência é instigar os fatores protetivos por meio da estimulação da busca do mais alto

potencial individual, do apoio à adaptação ao mercado
de trabalho, da prática de exercício físico, da socialização,
da satisfação pessoal e do estilo de vida ativo.
Este estudo conta com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (FAPESP), Processo 2013/11571‑9.
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ARTIGO

Características cognitivas da síndrome
de Down
O fenótipo característico inclui déficits de linguagem, desajustes na
memória de trabalho e outros traços em geral pouco reconhecidos
•Wayne Silverman1
RESUMO: A síndrome de Down (SD) é uma das causas mais comuns de Deficiência Intelectual (DI) associada a
defeitos genéticos, neste caso, a formação de uma cópia extra do cromossomo 21. A SD afeta o desenvolvimento físico
e cognitivo e produz um fenótipo característico, embora possa existir uma grande variação na gravidade dos sintomas
entre os indivíduos atingidos. Este texto faz uma revisão de artigos publicados sobre as características cognitivas da SD,
indicando que, enquanto o desempenho na maioria das áreas poderia ser previsto de acordo com o grau global da DI,
déficits relativos são consistentemente associados à linguagem expressiva, processamento sintático e morfossintático e
memória de trabalho verbal. Este perfil de déficits desiguais poderia resultar da falha de as pessoas com SD desenvolverem
um processamento automático típico para produção e percepção verbal. Este artigo discute as implicações deste quadro
e as possibilidades de intervenção.
Palavras-chave: Síndrome de Down; Cognição; Fenótipo cognitivo; Linguagem; Memória de trabalho.

1

Psicólogo. Diretor do Departamento de Psicologia Comportamental do Instituto Kennedy Krieger. Professor de psiquiatria da Universidade Johns
Hopkins, Estados Unidos.
Nota dos Editores: Este artigo é uma tradução do artigo SILVERMAN, W. Down syndrome: cognitive phenotype. Mental Retardation and Developmental
Disabilities, v. 13, n. 3, p. 228‑236, 2007. Reproduzido com autorização. Tradução de Laura M. F. F. Guilhoto.
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O desempenho tem de ser analisado em vários domínios empregando tarefas
múltiplas que sistematicamente avaliem a capacidade de processos específicos
subjacentes, implicando abordagens sofisticadas, seleção apropriada de tarefas
e uma consideração crítica desses processos

A

síndrome de Down (SD) é uma das causas mais comuns de Deficiência Intelectual
(DI) e afeta atualmente cerca de um em cada
730 bebês nascidos nos Estados Unidos (no
Brasil, é de um para cada 800). Ela ocorre quando uma
cópia extra do cromossomo 21 (ou de suas regiões críticas) está presente, produzindo manifestação clínica observável (fenótipo) bem reconhecida, que inclui características faciais e músculo‑esqueléticas, risco aumentado para
certas patologias (por exemplo, defeitos cardíacos congênitos, leucemia na infância, doença de Alzheimer na terceira idade) e comprometimento intelectual, embora haja
considerável variabilidade destas características entre indivíduos afetados. O impacto da SD nas capacidades cognitivas na maioria das áreas é comparável ao de outras condições que causam DI. No entanto, déficits relativos em
alguns aspectos da linguagem e da memória verbal (relacionada ao uso da palavra) são específicos desta síndrome,
configurando assim uma apresentação neuropsicológica
característica ou fenótipo cognitivo.
A presença de um cromossomo extra 21 faz da SD um
distúrbio biologicamente complexo. O mapeamento do
cromossomo humano 21 identificou cerca de 300 genes.
A super expressão de qualquer um destes pode influenciar
o desenvolvimento, mas seus produtos (proteínas) podem
também interagir entre si e com os formados a partir de
outros cromossomos. Até recentemente parecia que genes
de região restrita do cromossomo 21 eram responsáveis
pela determinação do fenótipo, potencialmente reduzindo
a busca por outros mecanismos. No entanto, vários estudos têm indicado que a presença da “região crítica na SD”
é necessária, mas não suficiente para produzir o fenótipo,
enfatizando a complexidade dos mecanismos envolvidos.
Evidências recentes também mostraram que a super expressão gênica na SD pode ser específica para alguns tipos celulares, e parece provável que a sincronização da expressão de
genes específicos com o desenvolvimento cerebral poderia
explicar a natureza da deficiência cognitiva e sua gravidade
variável que caracteriza indivíduos afetados.
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COGNIÇÃO
Neisser (1967) definiu cognição como “os processos
pelos quais um pensamento percebido e relembrado sobre o
mundo é trazido para o ser” em resposta à energia que colide
com os receptores sensoriais, abrangendo “todos os processos pelos quais a informação sensorial é transformada, reduzida, elaborada, armazenada, recuperada e utilizada”. Esta
definição pode ser condensada essencialmente em “inteligência” e “pensamento”. Tal como definido no campo e no uso
comum, a cognição inclui processos mentais, tanto conscientes quanto inconscientes, que controlam praticamente tudo
que fazemos ou pensamos, e nenhuma revisão poderia discutir toda sua amplitude. Portanto, o foco aqui será restrito
primariamente a áreas de cognição que parecem diferenciar a
SD de outras condições que resultam em DI.
Embora essa consideração da cognição seja altamente restrita, a complexidade é inerente ao conceito de características
cognitivas em uma determina síndrome ou fenótipo cognitivo. O estabelecimento da sua presença requer a descrição
de um perfil específico de capacidades e, portanto, medidas de desempenho não podem simplesmente refletir a presença de comprometimento específico ou global, mas devem
conter variação suficiente entre as tarefas para permitir inferências de pontos distintivos fortes e fracos. O desempenho
tem de ser analisado em vários domínios empregando tarefas
múltiplas que sistematicamente avaliem a capacidade de processos específicos subjacentes, implicando abordagens sofisticadas, seleção apropriada de tarefas e uma consideração crítica desses processos.
Existe uma correspondência imperfeita entre as exigências das tarefas definidas pelo experimentador nos testes e os
processos cognitivos reais, sendo necessário cuidado na elaboração de inferências que devem ser sempre baseadas em
fontes de evidência múltiplas e convincentes.
Uma vez que o perfil psicológico é descrito para um genótipo (grupo de alterações no material gênico), sua especificidade precisa ser estabelecida. Isto implica em comparações
com outras populações com relação a medidas múltiplas,
e não a resultados individuais de desempenho. Isto torna

necessário desenhos de estudos mais complexos, com amostras maiores (para proporcionar poder estatístico adequado
para detectar as interações), consideração cuidadosa de grupos de comparação e seleção de modelos analíticos para lidar
com a complexidade do conjunto de dados.
A tarefa de determinar um fenótipo cognitivo na SD é
complicada por outros fatores, incluindo complexidade do
genótipo, presença de diferenças individuais, bem como a
duração estendida do desenvolvimento cerebral em humanos. Sistemas neurais específicos amadurecem em diferentes
velocidades, e a super expressão de genes no cromossomo 21
poderia interagir de forma complexa com outros determinantes do desenvolvimento. Assim, perfis cognitivos específicos
da SD podem mudar com o desenvolvimento e envelhecimento, e a natureza dinâmica dos processos envolvidos deve
ser levada em consideração.
O desempenho será influenciado pelo desenvolvimento
biológico, por um lado, e por experiências e formação, por
outro. O aprendizado não só afeta o processo cognitivo, mas
também a função e estrutura cerebral, e comparações entre
populações devem abordar esta realidade. Isto poderia ser
feito seguindo indivíduos ao longo do tempo e avaliando‑os
em pontos chave. Processos de relevância tenderão a mudar
com o desenvolvimento e maturação quando competências
mais complexas emergirem, e interações em qualquer ponto
no tempo podem refletir diferenças quantitativas na idade
biológica ao contrário de pontos fortes ou fracos persistentes no processamento. Isso poderia também contribuir para
a instabilidade no quociente de inteligência (QI), atribuída
à SD ao longo dos anos. Além disso, testes repetidos por si
oferecem oportunidades para a prática e aprendizagem, cujos

O aprendizado não só afeta o
processo cognitivo, mas também
a função e estrutura cerebral, e
comparações entre populações devem
abordar esta realidade
efeitos podem influenciar o desempenho e complicam a
interpretação dos achados.
Alternativas para desenhos longitudinais (ao longo do
tempo) incluem estudos em um período limitado de desenvolvimento, e esta tem sido a abordagem mais comum. Além
disso, como em qualquer estratégia de corte transversal (ou
pesquisa em um momento específico) utilizada para examinar os indivíduos em diferentes idades, efeitos potenciais de
coorte (conjunto de pessoas que têm em comum um evento
ocorrido no mesmo período) de nascimento podem surgir.
Crianças com SD nascidas recentemente encontram atitudes de família e comunidade, bem como práticas de saúde,
que são muito mais positivas do que há 20 anos, e isto provavelmente deve ter efeitos significativos sobre o desenvolvimento. A questão no contexto atual é se essas influências
afetam certos processos cognitivos mais do que outros, e se
eles operam de forma semelhante para as pessoas com SD e
as com DI devido a outras causas.
A seleção de grupos comparativos também pode ter
impactos substanciais sobre estudos do fenótipo cognitivo. Diferenças entre as pessoas com SD e crianças tipicamente desenvolvidas com idades cronológicas semelhantes
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Parece imprudente supor que uma pessoa de 18 anos com SD deva ser
qualitativamente indistinta de uma de 8 tipicamente desenvolvida ou que
pessoas com 6 a 20 anos com SD são comparáveis se o seu desempenho for
semelhante em uma avaliação da inteligência ou linguagem

refletirão os efeitos substanciais da DI, e ajustes das dificuldades de testes para resolver esta questão poderão ter consequências imprevisíveis. Valores normativos nos instrumentos de avaliação amplamente utilizados foram padronizados
em amostras que incluíram apenas um pequeno número de
pessoas com DI em uma determinada idade, e estes instrumentos nunca foram destinados a fazer distinções finas entre
indivíduos que se desempenham em intervalos menores de
suas escalas. A estratégia dominante tem sido empregar um
grupo de comparação de crianças tipicamente desenvolvidas com níveis comparáveis de desenvolvimento cognitivo.
Muitos pesquisadores têm reconhecido as dificuldades
associadas com inferências sobre fenótipos comportamentais
em contraste com indivíduos com desenvolvimento típico, e
avaliar um grupo constituído por indivíduos em idade cronológica e gravidade de DI comparáveis, mas com causa diferente, é uma opção importante. Estes tipos de estudos tomam
uma das duas formas gerais. O primeiro envolve comparações entre grupos geneticamente bem definidos; indivíduos
com SD foram comparados aos com outras síndromes com
DI como a do X Frágil ou de Williams. Estes desenhos têm a
vantagem de proporcionar homogeneidade genética máxima
dentro dos grupos, mas os resultados podem ser difíceis de
interpretar, porque a aparência de déficits seletivos em um
grupo pode também refletir pontos fortes relativos no outro.
O segundo simplesmente conduz a comparações com indivíduos com causa desconhecida. Claro, a comparação deste
grupo seria geneticamente heterogênea em que medida várias
condições causais podem produzir variação assistemática
pelos diferentes perfis de capacidades e fraquezas cognitivas.
Resumindo, o conceito de um fenótipo cognitivo da SD
sugere variação inerente na capacidade de processos específicos, padrão que é distinto do de outras populações com
DI. Visto que a cognição se concentra sobre as capacidades
e competências que só podem ser inferidas a partir de medidas evidentes de desempenho, o bom resultado de qualquer
tarefa necessariamente requer o envolvimento de muitos processos adicionais além do interesse imediato, e maior cuidado
deve ser tomado na seleção de testes.
26

REVISTA DI • NO 9 • 2015

ABORDAGENS ABRANGENTES PARA AVALIAÇÃO
Vários estudos têm empregado baterias gerais de avaliação
para examinar pontos fortes e fracos no desempenho associado com a causa da DI, e a SD tem sido de interesse particular pela sua frequência relativamente elevada e características clínicas bem definidas. Meyers et al. (1961) examinaram
quatro grandes áreas: controle motor fino, velocidade de percepção, linguagem e raciocínio em adolescentes. Seus dados
descritivos parecem identificar áreas específicas de déficits
no grupo com SD, que incluíam vocabulário receptivo, velocidade de percepção e de raciocínio não‑verbal (sem uso de
palavras).
Clausen (1966) verificou em pessoas com 8 a 24 anos de
idade com SD déficits relacionados a limiar de discriminação
da fala (não relacionada à audiometria anormal), acuidade
visual, limiar de percepção, discriminação de brilho, e tempo
de reação. Com relação à velocidade perceptual/motora,
a inspeção descritiva das descobertas mostra que os indivíduos com SD realizaram as tarefas propostas de forma consistentemente mais lenta. Este autor endossou a posição que as
diferenças entre as subpopulações com DI são relativamente
pequenas em comparação com os efeitos do grau geral de
comprometimento intelectual, mas identificou funções sensoriais e discriminativas e velocidade perceptual como possíveis áreas de déficit especificamente associadas à SD.
Pueschel et al. (1987) compararam crianças com SD (8
a 12 anos de idade) com um grupo pareado por idade mental de crianças de 5 anos com desenvolvimento típico verificando déficit relativo associado com SD no processamento
verbal (relacionado a palavras) em comparação com a informação visual. Pennington et al. (2003) examinaram o processamento dependente do hipocampo associado com SD na
adolescência, encontrando evidências de disfunção relacionada à consolidação das informações na memória de longo
prazo. Outras fraquezas relativas estavam presentes na sintaxe
expressiva (construção de frases) e receptiva (compreensão)
e memória verbal imediata. Vicari et al. (2004) verificaram
que, enquanto a linguagem receptiva foi geralmente consistente com a gravidade global da DI, a linguagem expressiva

A SD parece ter um fenótipo cognitivo
distinto do das outras causas de DI.
As principais características incluem
prejuízo relativo na linguagem
expressiva, sintática, e memória verbal
de trabalho

(emissão da comunicação) foi mais prejudicada, especialmente no que diz respeito à sintaxe.
VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO
Como o processamento cognitivo opera em tempo real,
a velocidade de resposta deve refletir a capacidade ou a eficiência e, portanto, resultados sugerem a presença de limitações ou globais ou específicas associadas à SD. A velocidade
de processamento pode ser medida restringindo a duração
do estímulo e observando os efeitos sobre o desempenho ou
medindo a quantidade de tempo necessário para a conclusão
da tarefa com sucesso.
Em tarefas relativamente simples as respostas podem
ser extremamente lentas, sugerindo que alguns indivíduos
podem ter deixado de apreciar a necessidade de responder
tão rapidamente quanto pudessem. De um modo geral, a evidência de um impacto diferencial na SD em tempo de reação
permanece inconclusiva, mas, havendo quaisquer resultados
para além daquelas associadas a DI, deve refletir ineficiência
dentro do controle motor de resposta.
LINGUAGEM
A linguagem é integralmente relacionada à cognição.
Enquanto o impacto da SD no desenvolvimento da linguagem é um tópico de debate, há amplo acordo sobre o fato
de que déficits a partir da idade 5 a 6 anos são bastante evidentes. Há variação substancial entre indivíduos na relação
da gravidade destes déficits, mas apenas alguns domínios da
linguagem parecem ser afetados em um grau maior do que
seria de esperar com base em nível global de funcionamento.
Existem evidências que o vocabulário receptivo (e o desenvolvimento lexical, ou dos significados por implicação) não
seja uma área de fraqueza relativa. Estilo pragmático e de

conversação prática são também áreas que parecem funcionar como esperado com base na gravidade da DI sugerindo
que alguns aspectos da comunicação referencial importantes para as trocas efetivas de conversação podem ser mantidas
entre os adolescentes e adultos jovens com SD.
Desenvolvimento do processamento sintático, por
outro lado é afetado de modo particularmente grave na SD.
Enquanto os estudos examinando habilidades sintáticas e
morfossintáticas têm consistentemente identificado déficit
relativo, foi observado que perfis de linguagem mudam com
a idade, e a dificuldade sintática surge durante a infância tardia e o início da adolescência. Dificuldades do desenvolvimento com a articulação parecem explicação razoável, mas a
fraqueza no processamento sintático implica na participação
de mecanismos adicionais de ordem de superior.
MEMÓRIA
Deficiência Intelectual de qualquer tipo está associada a
déficits na memória, e a SD não é exceção. A memória é uma
construção complexa que tem sido descrita de diversas maneiras ao longo dos anos, mas Baddeley e Hitch (1974) descreveram um modelo que é propício à discussão dos déficits de
memória associados com a SD. Estes autores definiram memória de trabalho como o sistema responsável pelo armazenamento temporário e a manipulação de informações que está
subjacente ao desempenho em várias atividades. Estes autores
propuseram que a memória de trabalho é constituída por três
subsistemas, um recurso/capacidade executiva central limitada
que controla o processamento, e dois sistemas subordinados
para armazenar e ativamente processar informação ou verbal/
acústica (alça fonológica) ou visuo‑espacial.
A SD está associada a déficits seletivos em relembrar informação verbal, mas não visuo‑espacial por períodos relativamente
curtos de tempo. Memória visuo‑espacial e verbal não tem semelhanças para indivíduos com SD, enquanto capacidade verbal foi
descrita como maior para a maioria das outras populações com
DI, proporcionando evidências convergentes de déficit relativo
em processos de memória verbal na SD.
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Esforço considerável tem sido dedicado a descobrir as
causas desse déficit específico na memória de trabalho verbal
na SD, com maior ênfase colocada em estudos da alça fonológica. Uma de suas principais funções é manter as informações
disponíveis e, portanto, a velocidade lenta de articulação da
fala associada à SD pode ter contribuição importante.
Inter‑relações entre déficits de memória de trabalho verbal,
fala e linguagem característicos da SD foram examinadas. Estes
estudos destacam interdependência potencial entre processos
que vão desde discriminação dos sons da fala até a imitação de
sentenças e recordação. Vários estudos têm demonstrado que
a função anormal das membranas timpânicas possa estar associada ao processamento mais pobre de material verbal dentro
desta população, sugerindo que acuidade auditiva reduzida pode
impactar os processos de ordem superior. No entanto, não há
consenso a respeito da natureza subjacente dessas relações.
Dificuldade adicional associada com a função hipocampal e consolidação de informação de memória de longo prazo
foi relatada na SD, mas não se encontraram déficits especificamente associados nessa área quando adolescentes com SD
foram comparados com seus pares com níveis semelhantes de
DI, embora houvesse evidências de dificuldades em relembrar (mas não em reconhecer) informação visual.
PENSAMENTOS GERAIS
A estratégia de empregar indivíduos com desenvolvimento típico com idades cognitivas semelhantes como
grupo primário de comparação implicitamente aceita o
conceito de desenvolvimento, em vez de diferentes teorias
da DI, enquanto o próprio conceito de fenótipos cognitivos parece basear‑se em diferenças no desenvolvimento e
perfis de capacidades. Intuitivamente, parece imprudente
supor que uma pessoa de 18 anos com SD deva ser qualitativamente indistinta de uma de 8 tipicamente desenvolvida ou que pessoas com 6 a 20 anos com SD são comparáveis se o seu desempenho for semelhante em uma avaliação
da inteligência ou linguagem. Fatores relacionados à maturação cerebral, desenvolvimento físico, experiências de
vida, nível geral de DI, oportunidades para aprendizagem e
outros parecem ser mais bem controlados quando comparações são feitas entre indivíduos de idades e níveis de DI
comparáveis. Estes grupos de comparação também permitiriam pareamento na linguagem ou nas capacidades não
linguísticas e na presença do diagnóstico secundário (por
exemplo, déficit sensorial), permitindo conhecimentos na
especificidade dos perfis de desempenho.
Vários autores discutem a utilização de um grupo de comparação de indivíduos com DI devido a causas desconhecidas
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e observam que as novas tecnologias de diagnóstico estão
reduzindo o tamanho desse grupo de pessoas. No entanto,
grupos de comparação constituídos por indivíduos com SD
de causas mistas permitem a identificação das características
fenotípicas específicas de qualquer população de interesse.
Cognição, como já mencionado, refere‑se à capacidade
mental, que só pode ser inferida a partir de medidas de
desempenho. Infelizmente, a determinação da relação entre
desempenho e competência é sempre complexa, e os indivíduos com SD nem sempre demonstram suas verdadeiras capacidades. Pesquisadores interessados em cognição,
portanto, precisam reconhecer que o desempenho global é
influenciado tanto pelos processos cognitivos de interesse
quanto por muitos outros fatores, alguns no domínio cognitivo e outros não, como o estado de saúde, motivação e interpretação das tarefas solicitadas. No caso da memória de trabalho, as tarefas exigem percepção, atenção e geração de
respostas, e o desempenho ruim pode refletir uma repartição de disfunções em qualquer um dos desses subsistemas.
Um grande pressuposto desta abordagem é que os indivíduos compreendem a tarefa e a executem da melhor forma
possível, mas as razões para um indivíduo não demonstrar
nível mínimo de proficiência são incertas.
Outra prática comum é interpretar resultados baseados
unicamente em padrões de significância estatística entre
medidas individuais. Embora pareça óbvio, falha em encontrar efeitos significativos não é o mesmo que sua ausência,
e perfis de desempenho, em vez de medidas individuais,
devem ser contrastados nas análises. Opções viáveis incluem
o exame de interações ou o ajuste estatístico adequado.
CONCLUSÕES
Investimentos substanciais têm sido realizados em estudos de cognição na SD, e os resultados até agora têm mostrado
que os principais fatores que influenciam perfis individuais de
desempenho são gravidade geral da DI e a idade. Isto é verdade
também entre as populações com DI devido a outras causas, e
em geral os paralelos no desempenho de subpopulações com
causas definidas parecem muito mais aparentes do que as diferenças. É necessário entender como tal diversidade de impactos sobre o desenvolvimento cerebral pode ter consequências
semelhantes para a cognição. A SD parece ter um fenótipo cognitivo distinto do das outras causas de DI. As principais características incluem prejuízo relativo na linguagem expressiva,
sintática, e memória verbal de trabalho.
O desempenho em qualquer tarefa exige muitos processos, que exigem do sistema global cognitivo em maior
menor intensidade. As exigências são influenciadas pela

configuração da tarefa, estrutura do sistema de processamento e interações entre todos esses fatores. Tarefas simples
(ou componentes) promovem pouca ou nenhuma demanda
dos sistemas cognitivos e podem ser processadas automaticamente e sem esforço, praticamente sem atenção explícita,
como caminhar em direção a um estímulo (ruído alto ou luz
intensa) ou fazer algo já aprendido como andar de bicicleta
ou falar em sua própria língua. Em contraste com estas tarefas
“fáceis”, o bom desempenho em tarefas mais exigentes requer
o envolvimento de processamento controlado, que implica
esforço explícito e atenção.
Uma conversação coerente exige a decodificação de um
fluxo extremamente complexo de estímulos auditivos, conectando as percepções às informações armazenadas na memória de longo prazo para interpretar o significado da sequência de palavras e obter uma compreensão exata do discurso.
Tudo isto deve ser feito enquanto a informação é mantida
em um sistema com capacidade limitada de memória de trabalho. Respostas intencionais também têm que ser produzidas, com rearranjo de processos semânticos, sintáticos, articulatórios e de memória, para que a conversa possa seguir,
momento a momento, com a geração contínua das representações na memória de longo prazo.
A produção e percepção da fala normalmente envolve uma
série de processos já automatizados, recrutando processos subjacentes comuns e têm ligações com a memória auditiva de curto
prazo. Nas conversas cotidianas, portanto, os processos controlados são livres para se envolver em sentenças com significado
efetivamente estruturado e estabelecer representações precisas
de memória. No entanto, se a natureza automática da articulação falhar ou representações de sequências fonêmicas deixarem
de ser adequadamente estabelecidas na memória de longo prazo
relacionada ao significado das palavras, então o acesso ao significado pode não ocorrer automaticamente. Recursos de processamento necessitariam ser redirecionados de um processamento

de linguagem de uma ordem superior, evidenciando déficits
associados à SD. Curiosamente, estudos recentes de neuroimagem da memória de trabalho verbal têm mostrado que a região
cerebelar e regiões corticais estão envolvidas nos processos da
alça fonológica e conexões cerebelares parecem ser particularmente importantes para a articulação e manutenção efetiva de
informações. Assim, o impacto marcante da SD sobre o desenvolvimento do cerebelo parece contribuir diretamente para o
fenótipo cognitivo.
IMPLICAÇÕES
Há claras implicações para a intervenção se a automatização incompleta de processos relacionados à fala de fato contribuir para déficits de linguagem e memória de trabalho verbal
característicos da SD. No entanto, parece prudente investigar
melhor esta ideia, dada sua natureza especulativa, e a presença
de uma considerável heterogeneidade dentro da população com
SD deve tornar isso possível. A linguagem falada “corretamente
e sem esforço” teria de ser cuidadosamente operacionalizada, já
que o discurso claro pode ser produzido tanto por meio do processamento automático quanto pelo controlado.
Se descobertas empíricas apoiarem o modelo, então a intervenção precoce intensiva enfatizando o aumento da linguagem
expressiva deverá produzir uma cascata de benefícios. A automaticidade pode ser adquirida com a experiência, e todos que
atingiram proficiência em tocar um instrumento musical ou
aprenderam a ler são claramente familiarizados com esse fenômeno. No entanto, a automaticidade, em qualquer área de habilidade, só pode ser alcançada por meio de considerável esforço
e disciplina, e a proficiência de fala para indivíduos com SD não
será exceção. Como em qualquer situação análoga, investimentos substanciais em tempo e energia serão necessários, assim
como esforços integrados em programas estruturados de intervenção precoce, para promover desenvolvimento cognitivo e
físico em geral nos indivíduos com SD.

REFERÊNCIAS
BADDELEY, A.; HITCH, F. Working memory. In: BOWER G. (Ed.) The
psychology of learning and motivation. New York: Academic Press,
1974. p. 47–90.
CLAUSEN, J. Ability structure and subgroups in Mental Retardation.
Washington, DC: Spartan Books, 1966.
MEYERS, C. E. et al. Comparative abilities of normals and retardates of
MA 6 years on a factor‑type test battery. American Journal Of Mental
Deficiency, v. 66, p. 250‑258, 1961.
NEISSER, U. Cognitive psychology. New York: Appleton Century Crofts,
1967. p. 3‑11.

PENNINGTON, B. F. et al. The neuropsychology of Down syndrome: evidence
for hippocampal dysfunction. Child Development, v. 74, n. 1, p. 75-93, 2003.
PUESCHEL, S. M. et al. Cognitive and learning processes in children with Down
syndrome. Research in Developmental Disabilities, v. 8, n. 1, p. 21‑37, 1987.
SILVERMAN, W. Down syndrome: cognitive phenotype. Mental Retardation
and Developmental Disabilities, v. 13, n. 3, p. 228‑236, 2007.
VICARI, S. et al. Neuropsychological profile of Italians with Williams
syndrome: an example of a dissociation between language and
cognition? Journal of the International Neuropsychological Sociecy, v.
10, n. 6, p. 862‑876, 2004.

REVISTA DI • NO 9 • 2015

29

ARTIGO

Deficiência Intelectual,
envelhecimento e neurociência
Programas de intervenção cognitiva mais consistentes para as pessoas com
Deficiência Intelectual e seus familiares dependem de mais pesquisas, ainda escassas
• Adriana Augusto Raimundo de Aguiar1
RESUMO: O aumento da expectativa de vida da população geral, com ou sem deficiência, traz novas perspectivas
às pessoas e suas famílias e reflete conquistas importantes particularmente no setor da saúde. Contudo, gera também
preocupações quanto a diferentes aspectos e dificuldades inerentes ao processo de envelhecimento, como os indicadores
de qualidade de vida. Evidências neurocientíficas mostram relações importantes entre funções cognitivas e qualidade de
vida e potencialidades de intervenções com foco na manutenção da reserva cognitiva, revelando a neurociência como um
campo teórico-prático promissor no auxílio a um envelhecimento saudável. Nesta revisão apresentamos os resultados de
um levantamento delimitando o período de 2005 a 2015, no qual objetivamos identificar estudos em neurociência voltados
para a população em fase de envelhecimento e com deficiência intelectual e categorizar as principais temáticas abordadas.
Os resultados revelaram investimentos científicos bastante tímidos envolvendo os aspectos explorados, indicando áreas,
temas e populações de maior e menor interesse investigativo. Observou-se um maior índice de estudos voltados para áreas
biomédicas, com a população com síndrome de Down e enfocando a doença de Alzheimer, embora estas categorias também
careçam de pesquisas. Discutimos a urgência de maior investimento em pesquisas envolvendo a interface deficiência
intelectual, processo de envelhecimento e neurociência, dada sua relevância social e científica.
Palavras-chave: Deficiência Intelectual; Envelhecimento; Neurociência; Cognição; Neuropsicologia.
Fonoaudióloga. Especialista em Linguagem pela Conselho Federal de Fonoaudiologia. Doutorado em Educação Especial pela Universidade Federal de São
Carlos (UFSCAR).
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O

crescimento demográfico da população idosa e
o aumento da expectativa de vida são fenômenos mundiais observados na população geral e
de modo ainda mais acentuado em pessoas com
Deficiência Intelectual (DI). Estes dados refletem avanços
científicos importantes, principalmente quanto aos tratamentos para algumas doenças. Entretanto, frente às diferentes dificuldades associadas ao envelhecimento, outros aspectos ainda despertam bastante preocupação. Entre os anos de
1950 e 2010, foi observado um aumento de mais de 20 anos
na expectativa de vida da população mundial, com algumas
diferenças entre os países desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos (FRANCISCO, 2015). No Brasil,
de 1980 a 2009, a expectativa de vida da população aumentou em 10,6 anos, sendo, em 2009, 73,17 anos o tempo
médio de vida em nosso país. Uma revisão feita em 2010 pelo
Censo Demográfico e Estatísticas do Registro Civil revelou
aumento da expectativa de vida dos homens para 70,2 anos
e das mulheres para 77,4 anos. De acordo com dados dos
últimos 29 anos computados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) em 2009, estima‑se que a
esperança de vida ao nascer dos brasileiros em 2050 poderá
chegar a 81,29 anos.
O mesmo fenômeno vem sendo observado em as pessoas com DI. Indicadores internacionais mostram que nos
últimos 30 anos o aumento da expectativa de vida de pessoas
com DI foi ainda mais expressivo do que o visto na população
em geral. De 1947 aos dias atuais, a expectativa de vida depessoas com síndrome de Down passou de 12 a 15 anos para 60
a 70 anos em média. Estes dados aproximam bastante os anos
vividos por pessoas com DI da média da população geral, tornando‑se mais comum as pessoas com DI alcançarem a idade
da aposentadoria (BREITENBACH, 2011).
Diante dessas conquistas, por que esses dados seriam também preocupantes? Embora os números revelem progressos
consideráveis, é importante atentar para as dificuldades associadas ao processo de envelhecimentoda população geral

ou das pessoas com DI. Infelizmente, como ressalta Pletsch
(2006), o “viver mais” na maioria das vezes não é sinônimo
de “viver melhor”, o que é particularmente observado na realidade brasileira.
Alguns estudiosos apontam o envelhecimento populacional mundial, inclusive o brasileiro, como um dos maiores
desafios da saúde pública dos dias atuais (CAVALHEIRO;
SCORZA, 2010). Para as pessoas com DI, um desafio particular é o fato de, em geral, apresentarem problemas de saúde
ligadas ao envelhecimento em idades anteriores à população
geral (GUILHOTO, 2014). Os nove artigos publicados em
uma edição especial de 2010 sobre envelhecimento da revista
Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities (v. 7, n.
1, p. 1‑83, 2010) confirmam o envelhecimento precoce de
pessoas com DI (HAVEMAN et al., 2010) (Quadro 1). Esses
estudos enfatizam a necessidade de maiores investimentos
em pesquisa, políticas públicas e serviços para pessoas com
DI em processo de envelhecimento.
Vários estudos sugerem que os índices de qualidade
de vida da população em fase de envelhecimento com
Deficiência Intelectual sejam mais baixos que os da população geral. Pesquisas em neurociência, mais especificamente no campo da habilitação e reabilitação cognitiva,
estabelecem estreitas relações entre funções cognitivas e
qualidade de vida (IRIGARAY et al., 2012), o que leva esse
campo interdisciplinar a ter um forte potencial no apoio a
um envelhecimento saudável de pessoas com ou sem DI.
Outros trabalhos evidenciam a relevância das neurociência
para a compreensão dos mecanismos de funcionamento
cerebral e suas possíveis aplicações na saúde (BRITO;
BALDO, 2007; SCHLINDWEIN‑ZANINI, 2010) e na
educação (BRITO; BALDO, 2007; OLIVEIRA et al.,
2009; DIAS et al. 2010; IAK; BLOISE, 2011; MOURÃO
JUNIOR; MELO, 2011; SANTOS; ANDRADE 2011).
A neurociência é um campo promissor, embora ainda
pouco explorado, quando se pensa em um envelhecimento
saudável de pessoas com DI.

Quadro 1. Sinais de envelhecimento precoce em pessoas com Deficiência Intelectual, em comparação com a população geral
Maior incidência de demência, particularmente de doença de Alzheimer, em pessoas com síndrome de Down
Indicação de início precoce da menopausa em mulheres com DI
Maior incidência de diabetes
Alta incidência de refluxo gastroesofágico
Maior incidência de osteoporose e osteopenia, em decorrênciade inatividade física, pouca exposição solar e uso de drogas anticonvulsivantes
Maior incidência de doenças cardiovasculares, embora com poucas pesquisas com pessoas com DI
Problemas de saúde bucal entre as dez condições secundárias mais limitantes às atividades diárias das pessoas com DI e causadoras de outros problemas,
como gengivite, com uma incidência quase duas vezes maior que a da população geral.
Fonte: Haveman et al., 2010.
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e Biblioteca Virtual em Saúde (Bireme/BVS), Brasil, por sua
vez com quatro bases de dados: LILAC, IBECS, MEDLINE
e Biblioteca Cochrane. Seguindo a relação de Descritores em
Ciências da Saúde (DeCS) e buscando considerar a interface
"envelhecimento, Deficiência Intelectual e neurociências/neuropsicologia/cognição", utilizamos os seguintes descritores na exata
configuração: “neurosciences" or "neuropsychology" or "cognition" and
"aging" and "intellectual disabilities”.
Com base nos títulos e/ou resumos, excluímos os estudos que apareceram em mais de uma base de dados e os que,
apesar da delimitação dos descritores, fugiam ao tema investigado. Na sequência realizamos uma análise detalhada dos estudos elegíveis para a revisão, para organizá‑los e categorizá‑los
de acordo com tipo de estudo; período/data de investigação;
local/país de publicação, área, subárea e temática; população
enfocada e método investigativo. Tabulamos os dados em planilhas e os analisamos descritivamente, sendo os resultados
organizados e sintetizados em figuras e tabelas para melhor
visualização.

A neurociência é um campo
promissor, embora ainda pouco
explorado, quando se pensa em um
envelhecimento saudável de pessoas
com DI
Apresentamos a seguir os resultados de uma breve revisão bibliográfica de estudos nacionais e internacionais sobre
envelhecimento de pessoas com DI na interface com as neurociência, objetivando‑se a categorização dos principais focos
de interesse científico.
O MÉTODO INVESTIGATIVO
Consideramos a produção científica nacional e internacionaldo período de 2005 a 2015 registradas nas seguintes bases de
dados: National Library of Medicine National Institutes of Health
(PubMed), Estados Unidos; Scientific Electronic Library Online
(SciELO); Periódicos Eletrônicos em Psicologia (Pepsic), Brasil
32
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RESULTADOS
Os resultados da revisão bibliográfica confirmaram um
baixo investimento em pesquisas envolvendo simultaneamente a neurociência e o envelhecimento na Deficiência
Intelectual. No fluxograma apresentado na Figura 1, expomos os resultados gerais deste levantamento.
Como observa‑se no fluxograma, identificamos um total
de 72 estudos na busca inicial às bases de dados. A base
PubMed foi a que apresentou o maior número de estudos
(65/90,28%), seguido da biblioteca Bireme com 7 (9,72%)
artigos indexados. Não identificamos estudos nas bases de
dados Pepsic e SciELO. Por meio da leitura dos títulos, autores e detalhes das obras, detectamos a duplicidade de seis
pesquisas, reduzindo a triagem para um total de 66 estudos,
todos publicados em periódicos científicos. A análise dos
títulos e resumos dos artigos permitiu que identificássemos
26 que não se relacionavam especificamente ao enfoque da
revisão por não investigarem a população com Deficiência
Intelectual (13 estudos), por não envolverem a faixa etária
estipulada (adultos/idosos, 10 estudos) ou por não contemplarem questões relacionadas à cognição (3 estudos).
Esta análise levou‑nos a um total de 40 artigos elegíveis para a revisão, entre os quais vários tendo como participantes da pesquisa pessoas com síndrome de Down.
Assim, seguindo o padrão comumente observado quando
se trata da população investigada, dos 40 artigos elegíveis para a revisão, 27 (67,5%) apresentaram a síndrome de Down como população foco das investigações.

Tabela 1. Distribuição dos estudos conforme a área, subárea e temática

72
Total de estudos

Área, subáreas e temática de investigação

n (40)

%

Área

PubMed (65)
Bireme (7)
Pepsic (0)
Scielo (0)

Medicina/genética

27

67,5

Neuropsicologia

8

20

Psicologia

4

10

Saúde coletiva

1

2,5

Subárea

6
Duplicados

Avaliação neuropsicológica

66
Estudos para triagem

26
Excluídos
População (sem DI) = 13
Faixa etária (crianças e/ou
adolescentes) = 10
Temática (não cognitivo) = 3

40
Estudos selecionados para revisão

Figura 1. Fluxograma dos estudos identificados e selecionados para
a revisão

Considerando os estudos que abordaram a síndrome de
Down e outros quadros da Deficiência Intelectual, o total
aumenta para 29 estudos (72,5%). O enfoque das demais
pesquisas se distribuiu entre a população com Deficiência
Intelectual geral (4 estudos/10%); síndrome do X Frágil e
Deficiência Intelectual por mutações genéticas (2 estudos
cada/5%). Outros quadros foram igualmente contemplados com um estudo cada (2,5%): síndrome de Williams; DI
geral/síndrome de Down; síndrome de Down/síndrome de
Williams/Deficiência Intelectual não especificada; X frágil; e síndrome de Samfilippo. Nesta revisão, consideramos
como Deficiência Intelectual geral os participantes que não
apresentaram DI relacionada a nenhum quadro específico
no corpo dos artigos revisados. Dentro do conjunto de estudos revisados, identificamos áreas de maior e menor interesse investigativo (Tabela 1).
Como pode ser observado na Tabela 1, há um maior
número de pesquisas em medicina/genética (27 estudos/67,5%), seguido de pesquisas em neuropsicologia
(8/20%), psicologia (4 estudos/10%) e saúde coletiva
(1 estudo/2,5%). Entre as subáreas investigadas, observamos

12

30

Neurobiologia

9

22,5

Diagnóstico de demência/Alzheimer /Declínio
cognitivo

7

17,5

Avaliação neuropsicológica/Demência/
Declínio Cognitivo/Alzheimer

4

10

Intervenção farmacológica

4

10

Diagnóstico de Deficiência Intelectual

3

7,5

Prevenção de demência/Alzheimer /Declínio
cognitivo

1

2,5

Temática
Envelhecimento/Demência/Alzheimer

8

20

Alzheimer

7

17,5

Desenvolvimento de processos
neuropatológicos

5

12,5

Envelhecimento

4

10

Memória

4

10

Alzheimer/Memória

2

5

Desenvolvimento cognitivo

2

5

Envelhecimento/X frágil

1

2,5

Envelhecimento/Memória/Linguagem

1

2,5

Alzheimer/Memória/Linguagem/Cognição

1

2,5

Alzheimer/Aprendizagem

1

2,5

Atenção/Controle inibitório

1

2,5

Avaliação/Prevenção/Suporte

1

2,5

Funcionamento cognitivo/Regulação da emoção

1

2,5

maior ênfase nos seguimentos da avaliação neuropsicológica,
da neurobiologia, e do diagnóstico de demência/declínio
cognitivo/Alzheimer (12 estudos/30%, 9 estudos/22,5% e
7 estudos/17,5%, respectivamente). As subáreas da avaliação
neuropsicológica/demência/Alzheimer/declínio cognitivo
e da intervenção farmacológica apresentaram ambas quatro
estudos cada (10%), seguidas da subárea do diagnóstico de
Deficiência Intelectual 3 estudos/7,5%) e da prevenção de
demência/Alzheimer/declínio cognitivo (1 estudo/2,5%).
Os temas mais abordados concentraram‑se na investigação de questões relacionadas à doença de Alzheimer
(7 estudos/17,5%) e ao envelhecimento (4 estudos/10%); a
associação destes dois segmentos (8 estudos/20%) e a associação destes a outras questões: Alzheimer e outros enfoques (4 estudos/10%); envelhecimento e outras questões
(2 estudos/5%). Com isso, observamos que, dos 40 artigos
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revisados, 25 (62,5%) envolveram de alguma forma questões
relacionadas ao envelhecimento e/ou ao Alzheimer. Outras
temáticas que receberam destaque dos estudos foram a investigação do desenvolvimento de processos neuropatológicos (5 estudos/12,5%); da memória (4 estudos/10%); e do
desenvolvimento cognitivo (2 estudos/5%).
Uma intersecção desses achados com a população investigada indicou que 9 (31,03%) das 29 pesquisas envolvendo
pessoas com síndrome de Down abordavam questões relacionadas à doença de Alzheimer; 5 deles (17,24%) discutiam
questões relacionadas ao envelhecimento; e 7 (24,14%) envolvendo ambos (Alzheimer e envelhecimento), totalizando 21
pesquisas (72,41%) investigando o Alzheimer e/ou envelhecimento na síndrome de Down. Uma análise somando os achados das áreas e subáreas de investigação aos procedimentos
selecionados para estes estudos sugere um maior investimento
em pesquisas envolvendo metodologias voltadas para o campo
das ciências biológicas/médicas (Tabela 2).
A Tabela 2 revela que 24 (60%) dos 40 estudos revisados
envolveram métodos das ciências biológicas/médicas (medicação/manipulação genética, 12 estudos/30%; análise neurobiológica, 10 estudos/25%; e ressonância nuclear magnética, 2 estudos/5%). O segundo grupo metodológico mais enfocado nos
estudos correspondeu ao campo da avaliação neuropsicológica
(11 estudos/27,5%), sendo que três destes (7,5%) envolviam
pesquisas de base localizadas em áreas médicas/genéticas. Nestes
estudos, a avaliação neuropsicológica consistiu em ferramenta
importante, embora secundária aos objetivos. Os demais procedimentos foram contemplados com um estudo cada (2,5%),
sendo eles: utilização específica do instrumento de avaliação
WAIS‑R, diversificados testes neuropsicológicos, manipulação
nutricional, intersecção de análise neurobiológica e avaliação
neuropsicológica, e igualmente apenas um estudo envolvendo
simultaneamente diagnóstico, avaliação e prevenção.
Uma síntese dos resultados apresentados nesta seção permite‑nos verificar:
• maior incidência de estudos comparativos e de suporte/
base, seguidos de estudos de revisão;
• maior investimento científico neste segmento investigativo por pesquisadores dos Estados Unidos e secundariamente por países da Europa;
• flutuações no interesse pela temática investigada ao longo
do período analisado, mas sem aumentos significativos
para nenhum dos anos e ainda sem perspectivas reais de
mudanças desse quadro;
• maior investimento em pesquisas envolvendo pessoas
com síndrome de Down;
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Os indicadores obtidos alertam para
a urgência dos esforços em estudos
que ofereçam suporte adequado a
esta população e também para seus
familiares e cuidadores
Tabela 2. Distribuição dos estudo conforme o método
Método

n

%

Medicação/Manipulação genética

12

30

Avaliação neuropsicológica

10

25

Análise neurobiológica

10

25

Ressonância nuclear magnética

2

5

Análise neurobiológica/Avaliação neuropsicológica

1

2,5

WAIS‑R

1

2,5

Testes neuropsicológicos

1

2,5

Manipulação nutricional

1

2,5

Diagnóstico/Avaliação/Prevenção

1

2,5

40

100

Total

• quantidade superior de estudos envolvendo áreas, subáreas e consequentes interesses e métodos investigativos
envolvendo as ciências biológicas/médicas; e
• destaque ao estudo do envelhecimento em geral e do
declínio cognitivo, com especial atenção às demências,
particularmente à doença de Alzheimer.
CONCLUSÕES
Consideramos o baixo índice de pesquisas envolvendo
simultaneamente o envelhecimentos de pessoas com DI em
uma abordagem neurocientífica, um resultado importante e
com necessidade de atenção especial da comunidade científica. Uma comparação considerando a população geral e com
base em dados brutos permite respaldar esta argumentação.
Em uma busca por estudos indexados nas mesmas bases
de dados, demarcando o período de 2005 a 2015, mas sem
delimitação da população com Deficiência Intelectual –utilizando os descritores "neurosciences" or "neuropsychology" or
"cognition" and "aging" —, identificamos uma quantidade de
estudos expressivamente superior em quase todas as bases
de dados: 1104 (PubMed), 11.579 (Bireme), 8 (Pepsic) e
25 (SciELO), evidenciando o baixo investimento em pesquisas no campo da neurociência envolvendo o processo de

Os temas mais abordados
concentraram‑se na investigação de
questões relacionadas à doença de
Alzheimer e ao envelhecimento
envelhecimento de pessoas com Deficiência Intelectual: 65
(PubMed), 7 (Bireme), 0 (Pepsic) e 0 (SciELO).
A não ocorrência de pesquisas no campo da Neuropsicologia,
apresentando propostas de intervenção no campo cognitivo,
e a ausência de pesquisas em Educação sob quaisquer interesses investigativos, revelaram outro achado com necessidade
urgente de atenção. Esta preocupação respalda‑se no também
incipiente, mas promissor, campo de investigação neurocientífica envolvendo procedimentos de intervenção cognitiva com
adultos e idosos da população geral em fase de envelhecimento
(IRIGARAY et al., 2012; SILVA et al., 2011) ou com crianças
com Deficiência Intelectual (CARTEAU‑MARIN et al., 2014).
Os resultados desta análise revelaram incipiência
dos estudos em neurociência considerando o envelhecimento de pessoas com DI desde a pesquisa de base até o

oferecimento de programas de intervenção cognitiva, mostrando a necessidade de atenção da comunidade acadêmica
e científica para este campo, particularmente considerando
o aumento da qualidade de vida da população brasileira
com e sem DI.
Como em geral adultos com DI residem com seus familiares, os indicadores obtidos por meio desta análise alertam para a urgência dos esforços em estudos que ofereçam suporte adequado a esta populaçãoe também para seus
familiares e cuidadores, uma vez que ambos necessitam
de auxílio para lidar com o próprio processo de envelhecimento. Tendo em vista que o bem estar biopsicossocial é
resultado de estilos de vida e intervenções que devem ocorrer durante todo o ciclo da vida, inclusive no processo de
envelhecimento, e que pessoas com DI, como todos os indivíduos, têm potencial de envelhecer com qualidade, espera‑se que as conclusões desta revisão sirvam de alerta para
motivar, com urgência, maiores investimentos científicos
neste campo de pesquisa.
Este trabalho conta com apoio da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Programa Jovens
Pesquisadores em Centros Emergentes (Processo no 13/50194‑6),
em colaboração com a APAE DE SÃO PAULO.
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ARTIGO

Uma metodologia abrangente de
classificação das condições funcionais
A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde é uma
ferramenta importante em seguimento de indivíduos com Deficiência Intelectual
• Danielle Borrego Perez1
RESUMO: Buscando conhecer as condições funcionais das pessoas em consequências das doenças, em 2001 a Organização
Mundial de Saúde publicou a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). A CIF propõe
um modelo de entendimento da funcionalidade humana que integra aspectos biomédicos, sociais e pessoais. Com 1454
categorias, a CIF aborda, de forma completa, a funcionalidade humana, o que a torna uma classificação extremamente
abrangente. As possibilidades de uso são diversas e podem contribuir fortemente com a equipe de intervenção em saúde.
Trata-se de uma ferramenta que pode ser usada em saúde, educação, previdência social, medicina do trabalho, estatísticas,
políticas públicas e na área de pesquisa e ensino.
Palavras-chave: Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF); Deficiência; Ambiente; Barreira; Saúde.
Fisioterapeuta. Especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade Federal de São Paulo. Mestranda em Neurociências e Comportamento na
Universidade de São Paulo.
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U

ma metodologia bastante útil para compreender
a funcionalidade dos indivíduos em acompanhamento terapêutico ou ainda no planejamento de
políticas de seguridade social está sendo utilizada de modo mais intensivo em serviços de saúde e assistência social no Brasil. É a Classificação Internacional de
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), que descreve
a funcionalidade e a incapacidade dos indivíduos com uma
determinada condição de saúde a partir de suas relações corporais com o contexto do ambiente em que vive, considerando também sua esfera pessoal, fornecendo, dessa forma,
um quadro bastante amplo sobre o indivíduo. O modelo da
CIF aborda o conceito de diversidade, reconhecendo um
espectro de apresentações dos indivíduos, sem considerar
um "defeito" as diferenças entre as pessoas.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) e várias instâncias do governo brasileiro adotaram essa classificação,
ampliando sua importância para além do marco conceitual. Embora incipiente, seu uso está se expandindo principalmente em centros médicos universitários do sudeste
do Brasil para avaliação, principalmente, de problemas neurológicos e locomotores (RUARO, 2012). Aprovada na
Assembleia Mundial de Saúde de 2001, a CIF pertence à
família das classificações de referência da OMS, formada
por instrumentos que possibilitam o levantamento e a interpretação de dados sobre a saúde dos indivíduos, permitindo
comparações entre diferentes países e ao longo do tempo.
As condições de saúde relacionadas às doenças, transtornos ou lesões são classificadas atualmente no Brasil com
a 10ª Revisão da Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), que
fornece um modelo baseado na etiologia ou causa da doença.
De modo inegável, a CID-10 é um instrumento útil para as
estatísticas de saúde, tornando possível monitorar as diferentes
causas de morbidade e de mortalidade em indivíduos e populações. Todavia, à medida que a expectativa de vida aumenta
e os avanços tecnológicos melhoram o estado geral de saúde,
conhecer as causas de morte e das doenças, estigmatizando
as pessoas em perfis de acometimento, pode não ser mais o
suficiente para o planejamento de ações públicas em saúde.
Foi pensando nesta transição que a OMS desenvolveu durante
anos e propôs novas abordagens, como a CIF, que possibilitassem a compreensão dos estados funcionais das pessoas.
O modelo conceitual da CIF é baseado na compreensão do
indivíduo como um todo. As dimensões que compõem esse
modelo interagem entre si, não apresentando um ponto de partida determinado pela condição de saúde. A partir deste modelo,
a funcionalidade passa a ser compreendida não mais como um
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fator resultante das características determinadas pela fisiopatologia da doença, lesão ou transtorno e sim como resultado da interação entre o constituinte indivíduo e seus fatores contextuais.
É importante destacar que a CIF é uma classificação e não
um instrumento de avaliação. E, como toda classificação, reúne
e organiza dados, distribuindo-os de modo sistematizado.
O uso desta classificação propicia a interpretação de quadros
funcionais e a compreensão do nível de funcionalidade das pessoas. Isto porque, por meio do uso de uma escala genérica que
orienta a adição de qualificadores numéricos às categorias selecionadas, é possível obter parâmetros da magnitude da incapacidade ou do nível de funcionalidade do indivíduo avaliado.
O modelo conceitual, quando empregado para descrição,
análise e interpretação de quadros funcionais, permite a leitura completa do sujeito, facilitando a abordagem do profissional da saúde empenhado em saúde funcional. Não tendo outro
objetivo a não ser a inserção ou reinserção social do indivíduo,
determina-se a base de investimento da equipe. E, assim, o foco
passa a ser único, ou seja, a participação desse sujeito na sociedade. Desta maneira, tendo o modelo conceitual como norteador da equipe de reabilitação, os objetivos ficam mais focados
no paciente e em seus constituintes funcionais individuais.
O planejamento gira em torno de um eixo central, atividade e participação. Compreender como o indivíduo
(funções e estruturas do corpo) está interagindo com seu
ambiente direto ou indireto (fatores ambientais) e como
este estabelece suas relações com a problemática “funcionar”
(fatores pessoais), é como olhá-lo com uma lupa e depois
arranjar os detalhes, nuances importantes para orientar o planejamento de intervenção funcional.
O modelo de funcionalidade da CIF é chamado de biopsicossocial. É um sistema multidirecional, em que os aspectos
relativos ao sujeito descritos nas dimensões funções e estrutura do corpo e atividade/participação interagem com seus
aspectos contextuais relativos aos fatores ambientais pessoais.
O constituinte de funções do corpo reflete as funções fisiológicas dos sistemas orgânicos, incluindo as funções psicológicas.
As estruturas do corpo são as partes anatômicas. O componente
de atividade e participação reflete a execução e o envolvimento em
tarefas e situações da vida real, respectivamente, por um indivíduo.
Os fatores ambientais descrevem o ambiente físico, social, e atitudinal, caracterizando-os em facilitadores ou barreiras. Já os fatores
pessoais englobam uma gama de características individuais que,
devido à sua imensa diversidade, não estão distribuídas em categorias na CIF. Este componente, no entanto, tem grande importância, pois é extremamente ativo na geração de incapacidades.
As inter-relações de um indivíduo podem ser detalhadas
utilizando o modelo conceitual da CIF ilustrado na Figura 1.

EXEMPLO
Paralisia cerebral
e Deficiência Intelectual
DEFICIÊNCIAS
Estrutura
Cápsula interna
Núcleos da base
Córtex cerebral
Função
Tônus muscular
Movimento voluntário
Postura
Reflexos normais
Raciocínio, abstração
Equilíbrio

LIMITAÇÕES
Marcha comunitária (diferentes
superfícies e ambientes com
grande circulação de pessoas)
Carregar objetos
Subir escadas
Pegar objetos no chão
Aprendizado

BARREIRAS
Estruturas sociais
Atitudes de pares
Estrutura arquitetônica de ambientes frequentados
FACILITADORES
Profissionais da saúde e educação
Apoio familiar

RESTRIÇÕES
Dificuldade para
integrar-se no grupo escolar
e desenvolver atividades
Atividades de esporte com
o grupo
Atividades de lazer em
ambiente comunitário

PACIENTE
Masculino, 10 anos, mora com os pais
biológicos, prefere jogos de vídeo game
simplificados a qualquer outra atividade, não
gosta de atividades em grupos de crianças
da mesma idade

Adaptação: Organização Mundial de Saúde (2003).
Figura 1. Interação entre os componentes da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF).

Para exemplificar é descrito nesta figura, de forma simplificada, um exemplo de uma criança com encefalopatia crônica
não progressiva, também chamada de paralisia cerebral, com
associação de Deficiência Intelectual (DI), e suas interações.
A CIF renova conceitos e prática na reabilitação e estimulação de pessoas com deficiência ao incluir os componentes de
saúde aos níveis corporais e sociais. Desta forma, a compreensão da funcionalidade e da incapacidade destes indivíduos ultrapassa o modelo biomédico, incorporando a dimensão biológica
à psicológica (dimensão individual) e à social. Nesse modelo,
cada nível age sobre e sofre a ação dos demais, sendo todos

influenciados pelos fatores ambientais. Assim, o profissional que
utilizar a CIF ampliará seu olhar para a funcionalidade e incapacidade na perspectiva do indivíduo, passando a considerar em
sua abordagem a contribuição dos fatores contextuais.
O uso da classificação é abrangente, não estando restrito
à reabilitação de pessoas com deficiência. Seu uso pode evidenciar necessidades de reestruturação de políticas públicas
visando à melhoria da qualidade de vida e da participação
social de todas as pessoas, além de ser uma ferramenta para o
levantamento de dados epidemiológicos e na uniformização
da linguagem sobre a funcionalidade humana.
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ARTIGO

A sociedade e as pessoas com
Deficiência Intelectual desde a antiguidade
Ao longo da história, abordagem social foi da discriminação e hospitalização à
tolerância e reconhecimento dos direitos
• Laura Maria de Figueiredo Ferreira Guilhoto1
RESUMO: Deficiência Intelectual (DI) é conhecida desde a antiguidade e muitas vezes pessoas com essa condição eram
incluídas entre as menos favorecidas economicamente ou mesmo eliminadas do seu grupo social. Ao longo do tempo vários
foram os posicionamentos tomados pela sociedade, desde a tolerância e o misticismo, passando pela tentativa de abordagem
médico‑científica, institucionalização e movimento das famílias, até os dias atuais, em que se preconiza a auto defensoria
das pessoas com DI.
Palavras-chave: Deficiência Intelectual; História; Abordagem médico‑científica; Institucionalização; Movimento das famílias.

Coordenadora técnico‑científica do Instituto APAE DE SÃO PAULO.
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Deficiência Intelectual (DI) — ou seja, a presença de limitações na esfera cognitiva ou do
raciocínio abstrato que dificulta a autonomia individual — muitas vezes não foi compreendida ao
longo do tempo. Na maioria das vezes, os indivíduos com problemas cognitivos foram segregados ou incorporados a classes subjugadas ou a populações menos favorecidas economicamente.
Em vários momentos da história, essa população foi deixada à
margem da sociedade. Apenas com o movimento de suas famílias, a partir da década de 1950, sua voz pôde ser ouvida, mesmo
que parcialmente. Com o propósito de fazer uma reflexão sobre
o tema, este artigo abordará de forma sucinta a história da deficiência intelectual (WEHMEYER, 2013).
ANTIGUIDADE
No período da pré‑civilização, há indícios que o Homo
sapiens tenha habitado o planeta em torno de 200 mil anos antes
de Cristo (a.C.). Um hominídeo que conviveu com o H. Sapiens,
o Homem de Neandertal (Homo neanderthalensis), viveu aproximadamente de 300 a 29 mil anos a.C. Um de seus exemplares, encontrado no Iraque em 1950, apresentava lesão óssea
do crânio próxima à região frontal esquerda e afilamento na
tíbia direita, indicando uma possível doença genética com
alterações de comportamento. Este homem viveu aparentemente até os 35 anos, idade considerada avançada para a
época, que prova o quanto sua condição foi tolerada. Há relatos de que na Mesopotâmia e Babilônia as civilizações pré‑cristãs eram formadas por castas e se considerava a deficiência de qualquer tipo uma punição divina. Nas civilizações que
já utilizavam a escrita como a da Babilônia, provavelmente as
pessoas com deficiência eram incluídas entre as menos favorecidas. Há relatos de material de esqueletos da antiguidade
com características semelhantes às encontradas na síndrome
de Down assim como em figuras neolíticas de adoração a
deuses (STARBUCK, 2011).
No Egito, houve uma civilização forte com um Estado
unido a partir de 3000 a.C. e um sistema de irrigação avançado para época. Considerava‑se que os faraós, que dominavam a sociedade, se uniam aos deuses após a morte, havendo
alguma tolerância à situação de diferença física. Uma estátua
de um homem, sua esposa e filhos em um túmulo, indica que
Seneb, o chefe dessa família, que era funcionário do palácio
do faraó, provavelmente tinha acondroplasia, a causa mais
frequente de nanismo. O papiro de Tebas, considerado um
dos primeiros documentos médicos, menciona a deficiência, considerando a física e a mental de forma semelhante.
Concomitantemente aos conhecimentos médicos, vários
deuses, como Taweret, Horus e Bes, protegiam o nascimento

e a casa. Era uma expressão da religiosidade e do temor da
mortalidade infantil, pois nessa época apenas 50% das crianças chegavam à idade de cinco anos.
Os papiros médicos, que começaram a emergir no Egito
em 1500 a.C., relevaram homens de prestígio social com deficiências, como o porteiro Roma, ilustrado em 1300 a.C., que
provavelmente apresentava sequela de poliomielite (VEIGA,
2012). Na Palestina, região entre Egito e Mesopotâmia, o
deus El é descrito como compassionado pelos menos favorecidos e se mencionava a prática do sacrifício do primeiro filho
para adoração aos deuses.
Os admiradores da Grécia Antiga poderiam imaginar
que o tratamento à deficiência seria diferente do das sociedades contemporâneas pré‑cristãs. Infelizmente, a história
não parece ser essa. Apesar da descrição de que Homero,
considerado grande poeta da Odisseia e Ilíada, era cego, o
tratamento às pessoas de aparência diferente do físico idolatrado na época não era exemplar. O termo “idiota”, utilizado durante grande parte da história da humanidade para
denominar as pessoas com DI, origina‑se da palavra grega
idos, idatas, que significa ser privado, aquele que é diferente
ou particular. No apogeu de Esparta, era comum o infanticídio de crianças malformadas, que eram abandonadas
ou lançadas do monte Taygetus. Mesmo em Atenas, berço
da democracia, o infanticídio era legalmente aceito como
controle da natalidade de meninas e crianças malformadas. Os relatos de Platão citam pessoas menos privilegiadas
mentalmente e observam que o infanticídio seria necessário
e deveria ser cometido por pais de família. Presume‑se que
muitos indivíduos que não apresentavam sinais visíveis de
deficiência ao nascer, especialmente de natureza intelectual,
crescessem entre os menos favorecidos e os escravos.
Pensamentos de cunho menos religioso e filosófico
avançaram na Grécia Antiga com Hipócrates, considerado o pai da medicina ocidental, que viveu em torno de
400 a.C. Hipócrates estabeleceu uma base fisiológica inovadora ao propor a existência de quatro humores humanos controladores da estabilidade do organismo: o sangue
proveniente do coração, a flegma do cérebro, a bile amarela do fígado e a bile preta do baço. A DI seria então causada por fluxo lento da bile preta e não pela maldição de
um deus. O conceito de que as doenças resultariam do
desequilíbrio entre os quatro humores permaneceu até a
Idade Média. Hipócrates descreveu a epilepsia, então chamada de doença sagrada, de forma simples e causal, diferentemente de seus antecessores, e considerava que sua
causa estaria no cérebro e, portanto, não era promovida
pelos deuses.
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Roma foi uma cidade de grande importância na civilização ocidental e também berço de abandono de crianças
indesejadas, como na Columna Lactaria, que se localizava no
mercado, o Forum Holitorum. A partir da era cristã, imperadores romanos proibiram essa prática e o infanticídio foi proscrito, criando‑se no século IV d.C., em Roma, os primeiros
asilos para crianças. O termo imbecillis é de origem latina e
significa frágil, fraco. Celsus, grande médico romano, publicou um tratado técnico com uma seção dedicada a Imbecillus,
um dos primeiros estudos descritores da DI. Na era cristã,
alguns expoentes na medicina floresceram, com a formação
das primeiras escolas médicas pelo imperador romano Tito
Vespasiano em 69 d.C. Vários médicos que praticaram em
Roma eram de origem grega como Ascplepiades e Cláudio
Galeno (PATTENGALE, 2012). Galeno era também filósofo
e é considerado o pai da Neurologia Experimental por preconizar que o cérebro comandava o corpo e pela descrição dos
nervos sensitivos e motores.
IDADE MÉDIA
E a Idade Média, trouxe alguma contribuição ao estudo
da DI? Houve melhora em sua aceitação pela sociedade?
Nessa época a desigualdade social crescia bastante e a
Europa passava por intensas disputas políticas, que culminaram com grandes guerras e drástica redução populacional. Os indivíduos com DI eram tolerados quando possuíam riquezas herdadas ou ainda se inseridos entre os mais
pobres. Como não dispunham de autocuidado, eram vistos
como improdutivos e muitas vezes abandonados por suas
famílias. A Medicina não se interessava pela DI. No entanto,
deve‑se citar que os religiosos assumiam papel de cientistas e homens de saber, a exemplo do arcebispo Isidoro
de Sevilha, que publicou uma coleção médica com uma
seção sobre “Differentiarum: dementia, delirium, amentia”
(“Diferenças: demência, delírio, falta de mente”; amentia
era uma limitação cognitiva desde idade precoce).
As universidades começaram a surgir na Europa durante
a Idade Média: a primeira em Bolonha, na Itália, em 1078,
e depois a de Paris, na França, em 1150, de Cambridge, na
Inglaterra, em 1209, de Salamanca, na Espanha, em 1218, e
de Coimbra, em Portugal, em 1290. A partir de então, elas
passam a ser o local socialmente reconhecido para a produção do conhecimento. Os religiosos eram vistos como autoridades científicas, mesmo após o surgimento das universidades, não somente na Europa. No Egito, o líder judaico Moisés
Maimônides, que escreveu a Torah, descrevia as pessoas com
problemas mentais como insanos, incluindo nessa categoria
as com DI. Para Maimônides, os insanos não poderiam ser
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Roma foi o berço de abandono
de crianças indesejadas, como na
Columna Lactaria
testemunhas perante a Bíblia. Suas determinações inspiraram
leis romanas e a própria Igreja Romana nesse tema.
Uma exceção foi a Inglaterra, que formalizou este assunto
de modo próprio. No ano 1100, o rei Henrique II estabeleceu a lei dos comuns, em que descrevia a não culpabilidade
dos indivíduos com DI e sua ausência de direitos civis. Seus
bens eram automaticamente cedidos ao rei ou às autoridades
locais e incorporados ao patrimônio estatal. A lei Prerogativa
Regis, publicada em 1300, descrevia dois tipos de pessoas
consideradas incapazes e expressava uma preocupação com
a guarda de seus bens. O primeiro tipo era o “idiota”, definido
como “tolo natural desde o nascimento que não consegue
contar e entender assuntos simples necessários à manutenção
da propriedade”. O segundo era o “Non compos mentis”, que
significava temporariamente incapacitado por uma condição
que surgiu mais tardiamente e que poderia ser intermitente.
No início do século XV começam a ser construídos locais
específicos para abrigar indivíduos das duas categorias, como
o hospital psiquiátrico Saint Mary Bethlehem em Londres.
A Idade Média foi palco de inúmeros flagelos sociais,
como a peste negra em 1350, que dizimou a população europeia, mas nessa época surgiram as instituições de caridade
compostas por famílias ricas e ordens religiosas, como a de
São Francisco de Assis, que recebiam os pobres e excluídos.

No final da Idade Média aparecia um personagem na corte,
o “bobo”, um indivíduo considerado “idiota” que distraía e
agradava à elite ou então um “bobo” falso, um ator profissional. O bobo da corte tinha privilégios na sociedade medieval, assim como abrigo, alimentação, e segurança no trabalho.
Na Espanha, posteriormente no século XVII, eles também
usufruíam a utilização de roupas da melhor qualidade, confeccionadas por alfaiates, o que inspirou demais cortes reais
na região (WOLFENSBERGER, 2011).
IDADE MODERNA
A expansão das nações europeias, que conquistaram
terras em outros continentes, promoveu guerras e acentuou a pobreza em algumas regiões. Ao mesmo tempo,
formaram‑se agrupamentos públicos para o abrigo dos
desvalidos, em asilos e hospitais para cegos, doentes mentais, etc. A arte dessa época, como nas pinturas Os mendi‑
gos (1568) de Peter Bruegel e Monalisa (1503‑1506), de
Leonardo da Vinci, ilustram os extremos sociais, expondo
as pessoas pobres e com deficiências, de um lado, e as
famílias dos nobres comerciantes, de outro.
Os tratados médicos específicos para DI se tornavam
mais comuns, como os dos italianos Girolamo Cardano e
Paolo Zacchia, que mostravam graduações nesta condição.
Na Suíça, outros estudiosos, como Paracelso, pseudônimo do
cientista Philippus von Hohenheim, relatava o que chamava
de “aspecto mais filosófico e divino da DI”, enquanto Felix
Platter descreveu seus subtipos. O nome “cretino” tem origem
franco‑suíça e quer dizer “idiota” ou cristão (em francês chré‑
tien), em uma menção às pessoas que sofriam de hipotireoidismo congênito por falta de iodo e, como forma de benevolência, eram considerados os “pobres cristãos”, no sentido de
mostrar certa compaixão. Atualmente cretinismo é um termo
médico que significa hipotireoidismo congênito que, quando
não tratado, leva a DI. Já a medicina inglesa, embora tratasse a
DI como defeito da alma, abordava seu prognostico variável e
o tratamento com medidas educacionais.
Os filósofos iluministas não se manifestavam da melhor
forma possível sobre esse assunto. Para o inglês John Lock,
o “idiota” era o lado irracional do ser humano. Para o ministro puritano de Boston, Cotton Matter, esse era o intermédio entre a fera e o humano. As artes plásticas e a literatura
da Renascença citavam “idiotas ou tolos”, ou de forma santificada ou ainda entre os brutos, sem esperança de recuperação. Os changelings eram considerados crianças deformadas
ou com DI que eram trocadas por outras saudáveis ou típicas. Ou seja, na Renascença persistiu a dicotomia da DI entre
divino e humano, com base no controle social, por meio da

filosofia empirista, que a considerava uma forma de degeneração. Na Europa crescia a hospitalização dos doentes mentais em que os indivíduos com DI muitas vezes eram banidos
das instituições de atendimento por causa da superlotação
desses centros.
Nos Estados Unidos, a hospitalização de indivíduos com
DI era considerada adequada, assim como a abordagem dos
governadores, responsáveis pelas políticas de saúde estaduais,
que consideravam que a DI poderia ser curada. A Declaração
de Independência dos Estados Unidos, em 1776, marcou o
início da formação de uma grande potência mundial na economia e na ciência. A população rural decresceu e a urbana
se expandiu, mais universidades foram criadas e se incentivou a pesquisa tecnológica e agrária. Ainda no século XIX, a
Psicologia e o estudo da DI começaram a se desenvolver rapidamente nos Estados Unidos.
A Revolução Industrial, que começou na Inglaterra, fortaleceu a sociedade urbana, na qual os indivíduos com DI eram
mais expostos do que na zona rural. Ao mesmo tempo, no
século XVIII, os pioneiros mundiais da Psiquiatria começaram a emergir, como, nos Estados Unidos, o médico e líder
político Benjamin Rush, que além de ser um dos signatários
da Declaração de Independência, fez uma classificação consistente de DI e doença mental em diversas categorias e graus.
Por sua vez, o psiquiatra Isac Ray, superintendente de manicômios nos Estados Unidos, publicou um tratado de doenças
mentais em que citava a idiotia como um tipo de insanidade.
Na França, outro pioneiro da Psiquiatria, Philippe Pinel,
também colocou a DI entre as doenças mentais. Jean‑Étienne
Esquirol diferenciou as duas e graduou a DI. Após a Revolução
Francesa, a escolarização pública se estabeleceu com o objetivo de manter a unidade nacional por meio do aprendizado
formal e contínuo da língua do país. No final do século XVIII,
surge a história de um menino selvagem, Victor, encontrado
aos 12 anos em uma floresta francesa e trazido para a cidade.
O médico Jean Itard tentou provar que o diagnóstico de DI
dessa criança estava errado e que o ambiente é que o havia tornado desta forma. Os progressos foram pequenos e, apesar do
pessimismo inicial, este caso foi um primeiro modelo de educação especial. No século XIX, Edouard Seguin, médico estudioso
do sistema educacional francês e aluno de Itard, fundou a primeira escola privada para DI na França, teorizando que essa
poderia ser tratada com educação especial. Depois Seguin
emigrou para os Estados Unidos, inaugurando outras escolas
nesse país e participou da fundação da American Association
of Mental Deficiency (AAMD), uma das mais antigas instituições desse tipo no mundo, criada em 1876. Um de seus seguidores foi Samuel Howe, que fomentou escolas públicas para
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O francês Philippe Pinel
colocou a Deficiência
Intelectual entre as doenças
mentais e Jean‑Étienne
Esquirol diferenciou as duas
e graduou a Deficiência
Intelectual
Figure 1.2.
collection).
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DI em Boston a partir de estudos epidemiológicos e estudou foram desenvolvidas nos Estados Unidos pelo psicólogo David
os graus de deficiência.
Wechsler e atualmente são utilizadas mundialmente, como os
als during the second wave of the disability movement that they were the consumNessa
época,
no entanto,
as pessoas
com
não This
testes
WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) para adultos e
ers of
services
and they
were the ones
who speak
for DI
theirque
children.
emphasis
changed as
theirconsideradas
children agedos
and
the mais
movement
matured.
family
aprendiam
eram
casos
graves
e não oParents,
WISC
(Wechsler Intelligence Scale for Children) para crianças.
members, and professionals began to recognize that people with intellectual and
resultado de disabilities
falhas do método
educacional.
As(Abeson
escolas&para
NoThe
início do século XX, as leis mendelianas se tornaram
developmental
could speak
for themselves
Davies, 2000).
selfor self-determination
movement
emerged
as people
with disabilities,
DI advocacy
proliferaram
nos EUA no século
XIX,
embora
excluísconhecidas, favorecendo a criação e o desenvolvimento da
increasingly referred to as self-advocates, began to claim their own voices. This movesem os insanos e as pessoas com epilepsia ou com deformi- genética. No entanto, uma corrente eugenista atraiu renomament emphasized empowerment, self-determination, and community inclusion.
dades
físicas.
No final
do século
XIX,
os especialistas
sewave.
dei- Thedos
cientistas que consideravam que as deficiências e doenSeveral
factors
contributed
to the
emergence
of the third
progress
achieved
by
parents
in
establishing
community-based
programs
(e.g.,
education,
xam abater pelo pessimismo diante das evidências de falta ças deveriam ser erradicadas pela criação do ser humano percommunity living, employment settings) created a climate that led to further prode curaand
para
DI com
a educação
especial.
Outro recuo
foi feito,to athepartir do casamento entre pessoas saudáveis. Essa
tections
higher
expectations.
Several
other movements
also contributed
emergence
the third
wave.
a criação,ofpelos
estudiosos,
de uma categoria considerada visão promoveu a segregação dos indivíduos com DI a partir
The first A
movement
thecom
Normalization
Principle as an organizing
criminosa.
custódiawas
dasadopting
pessoas
DI foi considerada
de 1930, quando começaram na Europa as disputas políticas
basis for service delivery in the 1970s. Bengt Nirje explained that the Normalization
essencialhad
e muitas
a asilosexperiences
de caridade.
Por
quep.culminariam
na Segunda Guerra Mundial.
Principle
its basisenviadas
in “Scandanavian
from
theoutro
field” (1969,
180)
and
emerged,
in essence,
from abeneficiaram
Swedish law on
retardation passed inDe
1968.
lado,
algumas
descobertas
o mental
desenvolvimento
1907 a 1921, 18 estados americanos haviam adotado leis
In its original conceptualization, the Normalization Principle provided guidance for
desse campo, como a descrição da síndrome de Down e a favoráveis à eugenia e à esterilização e promoviam encontros de
creating services that “let the mentally retarded obtain an existence as close to the
classificação
etiológica
DI.stated,
A expressão
como o renomado cientista Alexander Graham
normal
as possible”
(p. 181).daNirje
“As I see“débil
it, the mental”
normalizationespecialistas,
principle
means
making
available
to
the
mentally
retarded
patterns
and
conditions
of
every(do inglês feeble minded) começou a ser utilizada contri- Bell, o inventor do telefone. Mas nem tudo era tão sombrio
day life which are as close as possible to the norms and patterns of the mainstream
buindo
para
aumentar
o estigmaeight
dessa
população,
só amenino início de século XX nos Estados Unidos. Em 1930, o presiof
society”
(p. 181).
Nirje identified
facets
and implications
of the Normalization
zadoPrinciple.
com a proposta de eliminação dessa expressão entre os dente Herbert Hoover criou um grupo de direitos das crianças
1. Normalization
means a já
normal
rhythmdo
of day;
profissionais
de saúde,
no início
século XX. O atendi- com deficiência e médicos fundaram a Sociedade Americana de
2. Normalization implies a normal routine of life;
mento
em instituições
passara
a serof athenorma,
Pediatria, que desenvolveu programas para educação de crian3. Normalization
means toespecializadas
experience the normal
rhythm
year;
incluindo alas educacionais e outras assistenciais como em ças com deficiência. Em 1941 Edgard Doll, considerado o pai
Nova Iorque e na Europa (por exemplo, em Barcelona), do comportamento adaptativo, iniciou as primeiras discussões
havendo assim economia de escala, com barateamento de sobre esse conceito, que reflete o quanto é importante verificar
From Equity and Full Participation for Individuals with Severe Disabilities, M. Agran.
mãoPaul
deH.obra.
a funcionalidade individual e não apenas o resultado em testes
© 2014
Brookes Publishing Co., Inc.
Further dissemination or reproduction requires permission from the publisher. www.brookespublishing.com
A educação passou a ser obrigatória dos 6 aos 14 anos no padronizados. Em 1959, a AAMD criou a definição de deficiênfinal do século XIX na França, formando um grande contin- cia mental, que considerava também medidas adaptativas, além
gente de alunos nas escolas. O psicólogo francês Alfred Binet da avaliação do QI. Nesse mesmo ano foi descrita a trissomia do
desenvolveu então um teste para diferenciar alunos com graus cromossomo 21 na síndrome de Down pelo médico geneticista
maiores de dificuldade escolar, a fim de promover uma educa- francês Jérôme Lejeune.
ção diferenciada. O teste foi desenvolvido com um aluno de
Pais famosos começaram a falar publicamente sobre seus
medicina, Théodore Simon, que depois se tornou psiquiatra, filhos com DI em meados do século XX. Uma das primeiras
foi traduzido para o inglês e levado para os Estados Unidos celebridades foi a americana ganhadora do Prêmio Nobel de
em 1908. A partir do final da década de 1930, outras esca- Literatura em 1938, Pear Buck, cuja filha, nascida em 1921,
las de avaliação cognitiva ou do quociente intelectual (QI) tinha fenilcetonúria, uma doença que pode levar à DI quando
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Pais famosos começaram a falar
publicamente sobre seus filhos com
Deficiência Intelectual em meados do
século XX
não tratada com dieta específica. Em 1950 ela lançou o livro
“A criança que nunca cresceu”, apresentado na capa da revista
Ladies Magazine. Outras famílias se pronunciaram como o
casal de atores de Holywood Dale Evans e Roy Rogers, que,
depois de vários casamentos, tiveram uma filha com síndrome
de Down, que morreu aos dois anos. Em 1950, integrantes da
AAMD criaram a National Association of Parents and Friends
of Mentally Retarded Children (NARC) que congregava pais e
amigos das crianças com DI que reivindicavam um diferente
olhar, devido aos problemas encontrados, entre eles a exclusão escolar de seus filhos e a insatisfação dos pais com as instituições. No Brasil foi fundada em 1954 a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais (APAE) do Rio de Janeiro e em
1961, a APAE DE SÃO PAULO.
A família Kennedy foi de vital importância para a visibilidade e resolução de vários impasses nesse campo. John
Fitzgerald Kennedy, que foi presidente dos Estados Unidos
na década de 1960, tinha uma irmã mais jovem com DI e
outra que foi ativista dessa causa. Em 1963, John Kennedy fez
um pronunciamento no Congresso a favor das crianças com
DI, promovendo educação, habilitação, pesquisa e o fim das
instituições de custódia. Em 22 de outubro de 1963, ele participou da convenção da NARC; seu museu em Boston guarda
documentos que ele utilizou em ações em defesa das crianças com DI. Em 31 de outubro de 1963, poucos dias antes de
seu assassinato, ele assinou o documento Mental Retardation
Facilities and Community Mental Health Center Construction
Act, que promovia ações em prol das pessoas com DI.

O teste neonatal para fenilcetonúria começou a ser adotado na década de 1960, por meio do médico microbiologista
americano Robert Guthrie, que tinha um filho e uma sobrinha com DI. Em agosto de 1966, uma denúncia alertou sobre
as péssimas condições das instituições nos Estados Unidos.
Em 1964 foi criada a Associação Internacional para o Estudo
Científico da Deficiência Intelectual (IASSID; do inglês
International Association for the Scientific Study of Intellectual
Disabilities) e, já naquela época, os anais de seu congresso
anual, descritos em dois volumes, cobriam 19 áreas de pesquisa. O psiquiatra brasileiro Stanislau Krynski presidiu a
IASSID de 1970 a 1973. Já na década de 1980 a auto‑defensoria se expandiu nos Estados Unidos, com exemplos como
William Bill Sackter, que foi astro de uma série de televisão, e Raymond Gagne, que escreveu o livro autobiográfico
“A self‑made man”.
Deficiência ou retardo mental eram termos muito utilizados até a década de 1990. Por estarem associados muitas vezes
de forma errônea a outras condições médicas, como doenças
psiquiátricas, e serem considerados pejorativos, foram substituídos pela expressão Deficiência Intelectual, hoje considerada mais apropriada. Desde então novas conquistas
foram obtidas, especialmente em 2006, com a aprovação da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
incluindo as com a forma intelectual, em Assembleia da
Organização das Nações Unidas.
Ainda há muito a ser feito, especialmente na área de
DI, menos visível à sociedade que as outras formas de deficiência. Reconhecer que a deficiência não é apenas resultante das dificuldades inerentes de uma pessoa e sim da distância entre suas capacidades e as demandas de seu meio
social, que pode ser diminuída com os apoios necessários,
é o primeiro passo para a inclusão social desses indivíduos
(WEHMEYER, 2014). O esclarecimento de suas causas, a
promoção de sua prevenção e a inclusão das pessoas com
DI de modo mais pleno na sociedade são metas que todos
devemos perseguir.
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Perguntas enviadas por
meio das redes sociais
facebook.com/apaedesaopaulo
twitter.com/apaedesaopaulo

Sou mãe de uma menina de 11 anos com síndrome de
Down. Atualmente estou tendo problemas com a
escola pública que ela frequenta, pois ela não teve
direito a um orientador na sala. Vejo que está tendo
muita dificuldade em aprender. Ela, que antes adorava
ir à aula, não está mais querendo ir. Sinto que falta
também um pouco de incentivo da escola, pois ela tem
vários professores, alguns são até atenciosos, mas
outros deixam a desejar. Sinto que seria diferente se
houvesse um orientador na sala para ajudá-la a fazer
as tarefas... Gostaria de saber, se mesmo em uma
escola pública, ela tem esse direito e como devo agir?
Percebo que ela tem capacidade de aprender!
Estando a criança em uma escola da rede regular de ensino,
ela é público alvo da Educação Especial, e é direito de sua filha
que ela frequente o Atendimento Educacional Especializado
(AEE), conforme está descrito no Decreto nº 7.611/11. Esse
atendimento pode ajudá-la nas questões das barreiras encontradas na aprendizagem, ou seja, o que está impedindo que ela
adquira os conhecimentos que são apresentados na escola.
O AEE deve ser realizado por um pedagogo, no contraturno
escolar, e ministrado preferencialmente na própria unidade
escolar em que a criança está matriculada, em escolas da região
da residência ou por professor itinerante. Caso este direito
esteja sendo negado, o primeiro passo é dirigir-se à Diretoria
de Ensino da região em que a escola está situada, buscar esclarecimentos sobre o porquê de sua filha não participar do AEE
e viabilizar esse atendimento, uma vez que é seu direito.
O estagiário/auxiliar em sala de aula, quando viabilizado
pela Diretoria de Ensino, não é designado para um aluno, e
sim para a escola ou classe. O estagiário estará presente para
auxiliar o professor em sala de aula, e não para acompanhar
exclusivamente determinado aluno. A referência para o aluno
é sempre o professor da sala.
O atendimento realizado no contraturno poderá auxiliar
nas orientações necessárias para os professores da classe
comum. Portanto, acreditamos que, mais importante do que
um auxiliar na sala, seria a participação no AEE.

Sou estudante universitária e mediadora da
Educação Especial. Atendo duas crianças com
síndrome de Down e tenho muitas dúvidas em
relação a atividades que possam ser oferecidas a
elas e ao comportamento desses alunos. Um deles
é muito agressivo e não fica quieto. Gostaria muito
de fazer parte de grupos de estudos, palestras,
congressos e tudo o que for relacionado ao tema.
Quando encontramos um aluno que apresenta questões relacionadas ao comportamento, temos que inicialmente identificar o que está acontecendo ao seu redor
e que possa estar causando atitudes agressivas.
Consideramos que as pessoas não agridem aleatoriamente, sempre existe um motivo que pode estar relacionado ou não ao ambiente escolar.
Como sugestão, verifique quais são os interesses do
aluno, tais como: músicas, jogos, revistas, livros de história, pintura, entre outros, procurando desenvolver o
trabalho com ele por meio de recursos que lhe chamem
a atenção. Essa identificação deve ser realizada a partir
de estratégias relacionadas aos conteúdos que estão
sendo trabalhados na escola, pois o aluno não pode se
utilizar de um jogo da memória com o tema de animais,
enquanto o resto da classe está aprendendo contas e
trabalhando com números.
Outra estratégia é organizar a rotina na escola. Para
tal, pode-se confeccionar um quadro com as atividades
programadas para todos os dias da semana, com apoio
figurativo, caso o aluno não tenha domínio de leitura e
escrita. Dessa forma, o aluno tem a oportunidade de
saber o que será trabalhado, e isso antecipa as ações,
fazendo com que fique menos ansioso e agitado. Essa
estratégia não auxilia apenas o aluno com síndrome de
Down ou com deficiência, mas a todos.
O Instituto APAE DE SÃO PAULO oferece cursos de
capacitação e formação para profissionais da área da saúde
e educação, com o objetivo de melhorar o atendimento e
a qualidade de vida da pessoa com Deficiência Intelectual.
Caso tenha interesse favor acessar o site para obter
maiores informações sobre os cursos (www.apaesp.org.br)
ou entre em contato pelo telefone: 5080-7007.
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Quais são as causas da Deficiência Intelectual?
Diversas são as causas da Deficiência Intelectual (DI).
Deve-se mencionar também a relevância da prevenção de
fatores considerados de risco para a DI que, presentes durante
uma fase crítica do desenvolvimento cerebral, são de vital
importância, podendo-se citar elementos biológicos, sociais,
comportamentais e educacionais.
O desenvolvimento cerebral se dá desde a formação neuronal na vida intrauterina até o amadurecimento de suas conexões
(sinapses) ao longo da infância e adolescência. Desta forma,
pode-se dividir esses fatores de risco em pré-natais, perinatais
e pós-natais. Entre os fatores pré-natais, podemos citar doenças
genéticas, metabólicas congênitas (erros inatos do metabolismo),
malformações cerebrais, desnutrição materna, falta de cuidados
pré-natais, uso de drogas, álcool, tabaco, etc. Os fatores perinatais incluem prematuridade, insuficiência placentária, anoxia neonatal (falta de oxigenação cerebral), infecções e alterações metabólicas no recém-nascido; os pós-natais incluem desnutrição
infantil, infecções, falta de estimulação adequada, etc.
As doenças causadoras da DI são inúmeras e poderíamos
nos deter longamente nesse assunto, dada a ampla causa de
doenças neurológicas que cursam com DI. Podemos citar exemplos mais conhecidos, como a síndrome de Down, o hipotireoidismo congênito e a fenilcetonúria. A síndrome de Down, por
ser a causa genética mais frequente de DI e poder ser diagnosticada clinicamente, é amplamente estudada e torna-se um
modelo de tratamento e inclusão social, especialmente pelos
fatores adicionais, como a sociabilidade e a longevidade.
48
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Outras condições consideradas como causadas por uma
deficiência metabólica conhecida e reversível com reposição
específica, como o hipotireoidismo congênito, permitem
que o seu diagnóstico precoce seja de vital importância
para que a DI não se instale. Com o passar do tempo, outras
formas de DI potencialmente tratáveis e, portanto, reversíveis, foram identificadas e, com isso, testes de triagem neonatal tornaram-se importantíssimos mundialmente a fim de
se estabelecer tratamento precoce, pois várias doenças neles
incluídas cursam com DI.
Dentre as causas genéticas mais comuns de DI podemos citar
a síndrome de Down (1/700 nascimentos) e a do X frágil (1/3.500
nascidos do sexo masculino), além de outras menos comuns,
como as síndromes de Rett, Angelman e Prader-Willi.
Apesar da importância do reconhecimento das causas subjacentes de DI citadas anteriormente sabe-se que, em cerca
de 30% dos casos graves e em 50% dos leves, a causa é desconhecida pelos métodos rotineiros de diagnóstico. Com o
avanço das técnicas de mapeamento genético, pequenas alterações no DNA podem ser detectadas nesses casos, por sua
vez, constituindo um fator de pesquisa futura, assim como a
possibilidade de intervenções específicas, quando alguma
forma de tratamento for conhecida.
Sugestão de leitura: “Aspectos biológicos da
Deficiência Intelectual”, de Laura Guilhoto, revista DI,
n 1, jul-dez. 2011. Disponível em: <http://www. apaesp.
org.br/instituto/Documents/Revista_DI_n1.pdf>.
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