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1. INTRODUÇÃO 

 

 Orientado pela Profa Dra Nilce Nazareno da Fonte, docente do curso de 

Farmácia da Universidade Federal do Paraná e coordenado pelo Programa de 

Educação Tutorial (Grupo PET-Farmácia) e alunos da graduação, o Projeto de 

Extensão “Farmaeduca – Educação em Higiene e Saúde numa Abordagem 

Interdisciplinar” vem desenvolvendo atividades de cunho educacional na área de 

saúde desde 2006.  Os estudantes do curso de Farmácia e outras da área de saúde 

da UFPR vieram exercitando seu papel social por meio do trabalho coletivo em 

educação em saúde, promovendo visitas a duas Casas Lares de Curitiba. Nos anos 

de 2006 a 2008 (FIGURA 1), o projeto se deu por meio da educação lúdica com 

jogos, brincadeiras, palestras e teatros.  

 

FIGURA 1 - MATÉRIA PUBLICADA EM UM VEÍCULO DE INFORMAÇÃO DA UFPR. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: http://www.jornalcomunicacao.ufpr.br/node/730 

 

 No período supracitado as visitas eram previamente discutidas e delineadas 

buscando atingir a atenção das crianças. Com o conhecimento da linguagem 

acessível e condizente com a realidade local para prender a atenção dos menores 

abandonados. O público alvo foi contemplado com várias instruções sobre saúde e 



5 
 

doença, alimentação saudável, higiene (corporal, bucal, dos alimentos e do lar), 

parasitoses, uso racional de medicamentos, entre outros.  

 Nos anos de 2008 a 2009, o Farmaeduca passou por uma reformulação e, 

por dois anos, o público alvo foram os idosos. Na época, o objetivo do projeto era 

orientar o público alvo quanto ao uso correto dos medicamentos.  

 Em 2010, novamente, o Projeto Farmaeduca vem com a proposta inovadora 

de trabalhar em conjunto com a Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional 

(FEPE), buscando desenvolver os temas desenvolvidos nos anos de 2006 a 2008 

em públicos como: os profissionais atuantes da FEPE, os pais e, principalmente, as 

crianças especiais. 
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2. JUSTIFICATIVAS 

 

 A saúde e a educação são áreas estratégicas da sociedade que, quando bem 

trabalhadas já na infância, permitem preparar o cidadão para assumir a sua parcela 

de responsabilidade por sua saúde e condições de vida. 

 Este projeto de extensão destaca vários aspectos interdisciplinares da higiene 

e da saúde básica, e visa desenvolver nas crianças a importância do auto cuidado. 

Acredita-se que a independência do indivíduo neste aspecto proporcionará aos pais 

e aos cuidadores tempo disponível para praticar e desenvolver outras habilidades. 

 Por outro lado, se considerar os proponentes desse projeto, há um consenso 

mundial na necessidade de se formar profissionais, particularmente da área da 

saúde, com uma visão e prática muito mais abrangentes, ou seja, próximas da 

realidade social. Entretanto, não se pode esperar que tal formação se concretize 

apenas por meio das disciplinas curriculares normais. Devem-se desenvolver 

atividades diferenciadas através de projetos que impactem de forma mais direta as 

demandas sociais brasileiras.  

 De forma integrada e articulada, dentro e fora da Universidade, o Projeto de 

Extensão Farmaeduca propõe aos estudantes conhecer a realidade social e atuar 

nas áreas de saúde e educação, capacitando in loco os futuros profissionais 

farmacêuticos para essa atividade. 
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3. OBJETIVO GERAL 

 

O presente Projeto de Extensão visa promover o desenvolvimento dos futuros 

profissionais farmacêuticos e oferecer uma educação em higiene diferenciada, às 

crianças com deficiência da Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional, 

através da troca de experiências entre as duas comunidades. 

  

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Promover o desenvolvimento profissional dos estudantes de farmácia da 

UFPR através do contato direto com a realidade social e incentivar os 

estudantes a exercerem as suas responsabilidades sociais; 

b) Oferecer uma educação diferenciada sobre a higiene básica aos alunos 

através de atividades lúdicas (teatros e jogos educativos); 

c) Disseminar noções sobre parasitoses e doenças infecciosas, alimentação 

adequada, higiene básica (bucal, corporal e dos alimentos), sexualidade e 

ética para as crianças com deficiência; 

d) Desenvolver um projeto de pesquisa com o intuito de incentivar os estudantes 

a olhar criticamente cada fato e realidade que os acerca, promovendo o 

desenvolvimento técnico-científico e profissional. 
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4. METODOLOGIA 

 

O projeto de extensão “Farmaeduca: educação em higiene e saúde numa 

abordagem interdisciplinar” irá trabalhar dentro das dependências da Fundação 

Ecumênica de Proteção ao Excepcional. O trabalho a ser desenvolvido voltar-se-á 

para uma complementação educacional das crianças na área da saúde, através de 

atividades lúdicas, como teatro ou jogos, que estimulem a aprendizagem e o 

desenvolvimento individual de cada criança. Durante o ano 2010, serão realizados 

sete teatros e 5 jogos, os quais serão apresentados no salão da Escola aos alunos 

da Instituição em horários disponibilizados pela Coordenação do Colégio. Os temas 

a serem desenvolvidos de abril a dezembro de 2010 envolverão assuntos como as 

parasitoses, a higiene básica, a higiene bucal, as doenças infecciosas, a 

sexualidade e a ética.  

Os jogos supracitados ocorrerão na semana seguinte ao teatro e buscarão 

reforçar conceitos vistos nas apresentações. Acredita-se que a participação ativa 

das crianças; os teatros como um método educativo; e um contato mais 

individualizado nos jogos entre o público alvo e os proponentes do projeto 

proporcionará uma troca de experiências intensas, beneficiando ambas as 

comunidades acadêmicas e extra-acadêmicas. 

Uma vez estabelecido o cronograma de ação, o grupo se reunirá 

periodicamente, para planejar, preparar o material e/ou avaliar. As atividades 

ocorrerão nas sextas-feiras, em horários a serem definidos, e contarão com as 

seguintes atividades resumidas a seguir. 

RESUMO DOS TEATROS E JOGOS 

TEATRO 1 – HIGIENE BÁSICA 

A importância da higiene básica das crianças é imprescindível em uma 

melhor inserção social das mesmas. A higiene das mãos, a higiene corporal e a 

bucal são dois assuntos a serem desenvolvidos neste teatro. De forma específica, a 

higiene corporal abrangerá e retratará situações do dia-dia, como o banho, a 

lavagem das mãos e a importância de manter ou usar as roupas limpas. Quanto à 

higiene bucal, tópicos como a escovação e o uso do fio dental, serão abordados de 
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uma maneira que as crianças vejam a importância de manter a saúde deste órgão. É 

essencial evitar as cáries visto que as dores dentárias comprometem a qualidade de 

vida de quaisquer indivíduos. 

JOGO 1 – HIGIENE BÁSICA 

O objetivo principal da Higiene Básica será reforçar às crianças o conteúdo 

apresentado no teatro. Serão utilizados uma boneca com o corpo e os dentes sujos, 

a fim de instigá-los a limpar a boneca com o uso de materiais de higiene, como 

sabonete e escova de dente. Ressalta-se que, nesta abordagem, uma problemática 

será inicialmente apresentada, e a brincadeira buscará estimular uma atitude frente 

à situação. 

TEATRO 2 – PARASITOSES 

O teatro de parasitoses será uma continuação do teatro 1, utilizando um 

personagem que não lavou as mãos de maneira correta. Dessa forma estabelece-se 

uma ligação com o teatro anterior, criando assim, uma ligação entre as atividades e 

mostrando como se dão as parasitoses, os sintomas, e as diversas formas de 

prevenção, partindo de critérios lógicos da higiene básica. 

JOGO 2 – PARASITOSES 

Será realizado um fluxograma de imagens relacionadas à parasitose, os 

quais serão coloridos pelas crianças, diversas etapas cronológicas de um contágio e 

uma infecção parasitária. Ressalta-se a relação causa-conseqüência dessas 

doenças com forma de promover a saúde no âmbito da prevenção. 

ÚLTIMA VISITA DO 1° SEMESTRE – TEATRO 3 SOBRE A “GRIPE A” 

Neste teatro será abordada a gripe A, visto que ao final do primeiro semestre 

é esperado um aumento da incidência de tal infecção viral. Serão abordadas, 

portanto, várias formas de prevenção à doença, mostrando a importância de uma 

boa alimentação e retomando alguns aspectos da higiene pessoal. 
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TEATRO 4 – ALIMENTAÇÃO 

Este teatro abordará sobre a alimentação saudável. Ciente dos integrantes 

em relação às restrições alimentares, o teatro sobre a alimentação será voltada para 

uma dieta considerada balanceada, bem como a devida higienização dos alimentos. 

De forma a garantir uma conexão com o teatro da parasitose, e dar 

seqüencia lógica aos conteúdos ministrados, o personagem que adoeceu no 

penúltimo encontro devido às parasitoses, agora se encontra saudável. Contudo, 

outra problemática surge, dessa vez, em relação à higiene e saúde alimentar. 

JOGO 3 – ALIMENTAÇÃO 

Para este jogo, serão utilizadas duas caixas, uma de alimentos saudáveis e 

a outra de alimentos que devemos evitar, além de vários outros produtos 

alimentícios disponibilizados pelos participantes do projeto. Será pedido às crianças 

separarem os alimentos nas caixas certas. Durante a separação dos alimentos em 

cada caixa, será colocada uma música relacionada ao tema “alimentação” para que 

a atividade seja mais atrativa e estimule outras vias de aprendizagem. Após a 

divisão, as caixas serão conferidas e o grupo irá explicar às crianças os acertos e os 

possíveis erros, contando com a participação dos alunos nessas explicações. 

TEATRO 5 – SEXUALIDADE 

O tema sexualidade abordará concomitantemente outros temas como a ética 

e a moral. Esta atividade contará com temas centrais como as diferenças sociais e 

biológicas no menino e na menina; a questão do namoro; e o amor. 

JOGO 4 – SEXUALIDADE 

 Em um papel sulfite, duas colunas serão desenhadas e conterão animais do 

gênero masculino e, na outra coluna, animais do gênero feminino. As crianças irão 

ligar os casais reforçando as diferenças existentes entre os sexos de uma forma 

humana e baseada em valores éticos e morais impostos pela sociedade atual.
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TEATRO 6 – RESPEITO 

Nesta apresentação será falado sobre o “respeito” de forma a promover uma 

maior integração social com os colegas das crianças, com os pais, os professores e 

os educadores. 

JOGO 5 – RESPEITO 

Essa teatro terá três situações: 1) as crianças brigam por um brinquedo e 

acabam por quebrá-lo; 2) as crianças brigam e uma delas fica com o brinquedo; 3) 

as crianças brincam juntas e compartilham o brinquedo. 

Após a apresentação dessas situações, será conversado com as crianças, 

abordando os motivos e explicando que na terceira situação, o respeito entre os 

colegas fez todos se divertirem. 

ÚLTIMA VISITA DO 2° SEMESTRE – CONFRATERNIZAÇÃO FINAL 

 O final do segundo semestre será encerrado com um teatro com o tema 

“Natal”, enfatizando a importância humana dessa data, ou seja, o verdadeiro espírito 

natalino. 
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5. CRONOGRAMA 

 
MARÇO_____________________________________________________________ 
 

 01 (segunda-feira) – Discussão dos temas propostos para os teatros e jogos e 
divisão do grupo para elaboração dos seguintes teatros e jogos: 
Teatro 1 - Higiene básica (4 alunos) 
Jogo 1 - Higiene básica 
 
Teatro 2 - Parasitoses (4 alunos) 
Jogo 2 - Parasitoses 

 
Teatro 3 - A Gripe (3 alunos) 
 
Teatro 4 - Alimentação (3 alunos) 
Jogo 3 - Alimentação 
 
Teatro 5 - Sexualidade (3 alunos) 
Jogo 4 - Sexualidade 

 
Teatro 6 - Respeito (3 alunos) 
Jogo 5 - Respeito 
 
Teatro 7 - O Natal 
 

 08 (segunda-feira) – Apresentação prévia dos roteiros, teatros e jogos. 

 15 (segunda-feira) – ... 

 22 (segunda-feira) – ... 

 29 (segunda-feira) – ... 
 
* As apresentações prévias deverão conter: 
- Roteiro (personagens, estória); 
- Materiais necessários (fantasias, tinta, cartazes); 
- Cenário. 
 
ABRIL 

 

 05 (segunda-feira) – Apresentação prévia do roteiro do teatro 5 e jogo 5. 

 12 (segunda-feira) – Finalização teatro 1. 

 19 (segunda-feira) – Ensaio teatro 1. 

 23* (sexta-feira) – Apresentação teatro 1. 

 26 (segunda-feira) – Finalização do jogo para visita 1. 

 30* (sexta-feira) – Execução jogo 1. 
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MAIO_______________________________________________________________ 

 

 03 (segunda-feira) – Discussão sobre visitas realizadas. 

 10 (segunda-feira) – Livre 

 17 (segunda-feira) – Recesso (JOFAR) 

 24 (segunda-feira) – Finalização teatro 2. 

 31 (segunda-feira) – Ensaio teatro 2. 
 
JUNHO 

 

 04* (sexta-feira) – Apresentação teatro 2. 

 07 (segunda-feira) – Finalização Jogo 2. 

 11* (sexta-feira) – Execução jogo 2. 

 14 (segunda-feira) – Discussão sobre visitas realizadas. 

 21 e 28 (segunda-feira) – Organização visita final 
 
JULHO 

 

 02* (sexta-feira) – Visita do final do semestre (Gripe). 

 Durante julho: Organização da visita final de Dezembro. 
A Visita final abrangerá: 
- Teatro do Natal 
- Sentido do Natal 
- Amigos 
- Família 
 
AGOSTO 

 

 09 (segunda-feira) – Volta às atividades. 

 16 (segunda-feira) – Finalização teatro 3. 

 23 (segunda-feira) – Ensaio teatro 3. 

 27* (sexta-feira) - Apresentação teatro 3. 

 30 (segunda-feira) – Finalização jogo 3. 
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SETEMBRO 

 

 03* (sexta-feira) – Execução jogo 3. 

 06 (segunda-feira) – Recesso 

 13 (segunda-feira) – Finalização teatro 4 Discussão sobre as visitas realizadas. 

 20 (segunda-feira) – Ensaio teatro 4. 

 24* (sexta-feira) – Apresentação teatro 4. 

 27 (segunda-feira) – Finalização jogo 4. 
 
OUTUBRO 

 

 01* (sexta-feira) – Execução jogo 4. 

 04 (segunda-feira) – Discussão sobre as visitas realizadas. 

 11 (segunda-feira) – Preparação para participação no SIEPE. 

 18 (segunda-feira) – Preparação para participação no SIEPE. 

 25 (segunda-feira) – Apresentação SIEPE (evento da UFPR). 
 
NOVEMBRO 

 

 01 (segunda-feira) – Recesso 

 08 (segunda-feira) – Finalização teatro 5. 

 16 (terça-feira) – Ensaio teatro 5. 

 19* (sexta-feira) – Apresentação teatro 5. 

 22 (segunda-feira) – Finalização jogo 5. 

 26* (sexta-feira) – Execução jogo 5. 

 29 (segunda-feira) – Ensaio visita final. 
 
DEZEMBRO 

 

 03* (sexta-feira) – Apresentação visita final. 

 06 (segunda-feira) – Avaliação das atividades realizadas pelo grupo. 
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6. RECURSOS 

 

6.1. RECURSOS HUMANOS 

  

O Projeto de Extensão “Farmaeduca” possui um caráter amplo na 

Universidade Federal do Paraná, abrangendo professores, alunos bolsistas, 

bolsistas e voluntários do Grupo PET-Farmácia: 

 Corpo Docente 

Coordenadora do Projeto 

Profa do Departamento de Farmácia da UFPR,  

Dra Nilce Nazareno da Fonte. 

Vice-coordenadora do Projeto 

Profa do Departamento de Farmácia da UFPR,  

M.Sc. Maria Luiza Drechsel Fávero. 

 

 Corpo Discente 

Grupo PET-Farmácia e Estudantes do curso de Farmácia da Universidade Federal 

do Paraná: 

Andrés Mello Lopez, acadêmico do 2º ano de Farmácia; 

Andressa Moraes Moreira, acadêmica do 4º ano de Farmácia; 

Bianca Caroline Salvador, acadêmica do 2º ano de Farmácia; 

Camila Manosso Funes, acadêmica do 2º ano de Farmácia; 
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Carine Wessling, acadêmica do 2º ano de Farmácia; 

Danielle Alves da Silva, acadêmica do 3º ano de Farmácia; 

Diego Lima Gomes, acadêmico do 2º ano de Farmácia 

Fabíula Marta Feltrin, acadêmica do 3º ano de Farmácia 

Ingrid Fátima Zattoni, acadêmica do 2º ano de Farmácia; 

Letícia Menzel de Barros, acadêmica do 3º ano de Farmácia; 

Lucas Miyake Okumura, acadêmico do 4º ano de Farmácia; 

Marineli Aparecida Gelinsk, acadêmica do 3º ano de Farmácia; 

Natália Fracaro Lombardi, acadêmica do 3º ano de Farmácia; 

Renata Camargo, acadêmica do 3º ano de Farmácia; 

Valquíria Daniele Casanova Antunes, acadêmica do 3º ano de Farmácia; 

Vanessa Rodrigues de Souza, acadêmica do 2º ano de Farmácia. 
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6.2. RECURSOS MATERIAIS 

 

Os recursos discriminados na tabela1 serão financiados com verba destinada 
ao Projeto Farmaeduca e também pelo Grupo PET-Farmácia. 

 

TABELA 1 – RELAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS  

NO PROJETO. 

MATERIAL FINALIDADE 

Tecido não tecido (TNT) Fantasias 

Fios de costura Fantasias e teatros 

Fios de lã Fantasias e teatros 

Tesoura Fantasias 

Cola Teatros 

Papel crepom Teatros 

Tinta guache Teatros 

Pincel Teatros 

Papel cartão Teatros 

Cartolina Teatros 

Caneta esferográfica Teatros  

Lápis de cor Teatros e Jogos 

Escova de dente Jogo 

Papel absorvente Jogo 

Sabonete Jogo 

Bacia Jogo 

Boneco Jogo 

Papel sulfite Jogo 

Caixa grande de papelão Jogo 

Resmas de Papel Outros 

Cartuchos de Tinta Outros 

Impressoras HP656c e HP3745 Outros 
MATERIAIS PERMANENTES 

- Infraestrutura do PET-Farmácia, incluindo o espaço físico, mesas, 
cadeiras e microcomputadores com acesso à internet; 
- Infraestrutura e espaço físico do Laboratório de Farmacognosia da 
UFPR; 
- Bibliotecas dos Setores de Ciências Biológicas e da Saúde; 
- Espaço Físico disponibilizado pela FEPE. 
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6.3. RECURSOS FINANCEIROS 

 

Os recursos financeiros utilizados no projeto serão custeados pelo grupo 

PET-Farmácia da Universidade Federal do Paraná e verba destinada ao Projeto, 

discriminado abaixo (TABELA 2). 

 

TABELA 2 – RELAÇÃO DE MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS NO PROJETO. 

QUANTIDADE MATERIAL CUSTO 

30 metros Tecido não tecido (TNT) R$ 50,00 

6 unidades Fios de costura R$ 3,60 

1 unidade Fios de lã R$ 3,00 

1 litro Cola R$ 5,00 

10 unidades Papel crepom R$ 6,00 

3 unidades Tinta guache R$ 9,00 

3 unidades Pincel R$ 6,00 

10 unidades Papel cartão R$ 7,00 

10 unidades Cartolina R$ 6,00 

8 unidades Caneta esferográfica R$ 20,00 

3 pacotes Papel absorvente R$ 9,00 

25 unidades Sabonete R$ 12,00 

25 unidades Bacia R$ 37,50 

25 unidades Boneco R$ 50,00 

60 cópias Xerox do fluxograma do jogo 2 R$ 6,00 

100 folhas Impressão de materiais R$ 20,00 
        TOTAL R$ 250,10 
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APÊNDICE 1 - REVISÃO DE LITERATURA 

 

 O material contido nesta revisão de literatura visa auxiliar os integrantes do 

Projeto Farmaeduca na proposta de realizar um trabalho voltado ao exercício da 

cidadania e promoção da saúde. O conteúdo a seguir parte, inicialmente, do 

princípio básico da “inclusão”, cuja necessidade de compreender e definir 

adequadamente este termo, já evidencia as incertezas e controvérsias de uma 

sociedade repleta de preconceitos (WERNECK, 2002). Muitos esforços vêm sendo 

feitos para que os indivíduos com deficiência sejam efetivamente ativos no meio 

social e sem os equivocados pensamentos quanto às suas peculiaridades biológicas 

e psicológicas (AUDI, 2004). Em seguida, faz-se necessário compreender a 

educação como um todo, pois o fomento do ensino como uma ferramenta básica da 

conscientização da sociedade, dará o alicerce necessário para condicionar as 

pessoas e adaptarem os sistemas, garantindo assim, progressivamente, a inclusão 

dos portadores de necessidades especiais (OLIVEIRA, 2003). Finalmente, por se 

tratar de um projeto da área da saúde, é essencial que a revisão de literatura 

abranja também as principais causas biológicas e agravantes sociais que 

contribuem para o desenvolvimento de deficiências intelectuais e motoras. 

 

1. A INCLUSÃO 

 

De acordo com Werneck (2002), os significados que rodeiam os conceitos de 

“inclusão” e “integração”, apesar de serem parecidos, possuem abordagens 

diferentes e são comumente confundidos. O processo de inclusão visa inserir, de 

forma holística e incondicional, o indivíduo deficiente ou não, em um determinado 

grupo social, exigindo mudanças que beneficiem a todos e de forma real, o que seria 

diferente do termo “igual”. Em contraste, a palavra “integração” denota a 

necessidade de preparar um indivíduo antes de sua devida incorporação em um 

ambiente, o mais próximo possível do padrão aceito na sociedade atual. A 

integração visa ainda que mudanças sejam feitas exclusivamente para o deficiente, 

consolidando na verdade o ideal de exclusão no momento em que há um tratamento 

diferenciado com as pessoas deficientes. Para o conceito de “integração” ser 
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consolidado, não basta inserir fisicamente as pessoas em um ambiente comum, é 

imprescindível também a participação ativa delas. O elemento base da “integração” 

pode ser considerado a “interação”, ou seja, a ação mútua existente entre as 

pessoas de um grupo (BRASIL, 1994). 

 Quando o tema inclusão é vinculado à área de educação, é possível 

constatar que o assunto é visto como um risco às pessoas com necessidades 

educacionais especiais. Alguns acreditam que a inserção no âmbito escolar expõe 

desnecessariamente as crianças, sendo mais conveniente deixá-las em escolas 

especiais (SILVA, 2007). No entanto, Carvalho (2002) afirma que a educação 

inclusiva tem sido conceituada como um processo de educar conjuntamente e de 

forma incondicional, nas classes de ensino comum, alunos ditos normais com alunos 

que apresentem necessidades educacionais especiais. Sendo assim, Carvalho 

defende a posição de que a educação inclusiva é para todos, não segregando 

nenhum aluno, propiciando que todos se desenvolvam e aprendam valores 

fundamentais à vida de cada um, como respeito e solidariedade. Corroborando com 

esse dado, Mantoan (2005) diz que a inclusão é a capacidade de entender e 

reconhecer o outro e, assim ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas 

diferentes, afinal a educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. 

 Para a educação inclusiva ser efetiva, são necessários vários fatores tais 

como: adaptar a escola fisicamente para receber as pessoas com deficiência, 

qualificar os professores e, principalmente, promover a participação ativa da família 

no processo educativo. Devido a essas dificuldades, fica evidente que o modelo de 

educação atual tem como princípio a integração, e não a inclusão. A Política 

Nacional de Educação Especial vigente define integração como um processo 

dinâmico de participação das pessoas num contexto relacional, legitimando a sua 

integração nos grupos sociais (BRASIL, 1994).  

 

1.1. TERMINOLOGIAS ADEQUADAS PARA A INCLUSÃO 

 

 Os fenômenos sociais, culturais, econômicos, biológicos e tecnológicos 

vivenciados em um dado momento histórico são os determinantes multifatoriais que 

modificam constantemente a linguagem falada ou escrita (GARDNER, 2000). Da 

mesma forma, no universo da inclusão, novos termos surgem e são naturalmente 
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substituídos à medida que o conhecimento avança. Dessa forma, a necessidade de 

se informar se torna cada vez mais evidente. Busca-se atualizar a fim de não 

continuar com conceitos obsoletos e equivocados. Tal situação dinâmica dificulta os 

leigos e muitos profissionais desatualizados, o que pode comprometer a qualidade 

dos serviços prestados às pessoas com deficiência (SASSAKI, 2002). Dentro dessa 

concepção, o simples ato de falar ou escrever não se trata mais de uma mera 

questão semântica, principalmente no momento em que o público alvo faz parte de 

um seleto grupo de pessoas excluídas pela sociedade por diversos fatores, o que 

inclui a falta de informação. 

 A tabela a seguir, adaptada de Sassaki (2002), ilustra algumas das 

linguagens consideradas equivocadas, das quais devem ser evitadas, e os seus 

respectivos equivalentes aceitos atualmente, a fim de desencorajar preconceitos e 

estimular as ações inclusivas em quaisquer ambientes. 

 

 

TABELA 3 - TERMINOLOGIAS E EXPRESSÕES ADEQUADAS À INCLUSÃO. 

Terminologias que soam agressivas: 

LINGUAGEM EQUIVOCADA LINGUAGEM ADEQUADA E ATUAL 

“Adolescente Normal”; “Adolescente sem Deficiência” ou “Não Deficiente”; 

“Aleijado”, “Defeituoso”, “Incapacitado”, “Inválido”; Simplesmente “Portadores de deficiência” ou “Pessoas com 

Deficiência”; 

“Classe Normal” ou “Escola Normal” “Classe Comum” ou “Escola Regular”; 

“Criança Excepcional”; “Criança com Deficiência intelectual”; 

“Deficientes Físicos”; “Pessoas com Deficiência”; 

“Deficiência Mental Leve, Moderada, Severa, Profunda”; “Deficiência Intelectual”; 

“Deficiente Mental” ou “Doente Mental”; “Pessoa com Transtorno Mental” ou “Paciente Psiquiátrico”; 

“Mongolóide” ou “Mongol” “Criança com Síndrome de Down” ou “Criança Down” 

“Epilético” “Pessoa com Epilepsia” ou “Pessoa que tem Epilepsia” 

“Retardo Mental” “Deficiência Intelectual” 

Fonte: Modificado de Sassaki (2002).
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TABELA 3 - TERMINOLOGIAS E EXPRESSÕES ADEQUADAS À INCLUSÃO (CONTINUAÇÃO). 

Expressões a serem evitadas a fim de não exacerbar alguma deficiência 

LINGUAGEM EQUIVOCADA LINGUAGEM ADEQUADA 

“apesar de deficiente, ele é um ótimo aluno” “ele tem deficiência e é um ótimo aluno” 

“aquela criança não é inteligente em relação à matemática” “aquela criança é menos desenvolvida na inteligência 

lógico-matemática” 

“ela é cega mas mora sozinha” “ela é cega e mora sozinha” 

“ela é surda mas não é retardada mental” “ela é surda e não tem deficiência intelectual” 

“ela foi vítima de paralisia infantil” ou “ela foi vítima da 

pólio” 

“ela teve paralisia infantil” ou “ela teve pólio” 

“ela sofre de paralisia cerebral” “ela tem paralisia cerebral” 

“esta família carrega a cruz de ter um filho deficiente” “esta família tem um filho com deficiência” 

“infelizmente, meu primeiro filho é deficiente; mas o 

segundo é normal” 

“tenho dois filhos: o primeiro tem deficiência e o segundo 

não tem” 

“paralisia cerebral é uma doença” “paralisia cerebral é uma condição” (doença não é 

deficiência) 

“pessoas ditas deficientes” “pessoas com deficiência” 

“sofreu um acidente e ficou incapacitado”  “teve um acidente e ficou deficiente” 

Fonte: Modificado de Sassaki (2002). 

 

1.2. O PAPEL DA FAMÍLIA NA INCLUSÃO DAS CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA 

 

 O nascimento de uma criança é um grande acontecimento em uma família, 

quase sempre motivo de alegria. Durante a gestação, os pais vivenciam momentos 

de ansiedade, excitação e expectativas (PETERSON, 1996). Rodrigues (2000) 

afirma que ao se planejar a chegada de um filho ou uma filha, os futuros pais 

idealizam uma criança perfeita, bonita e saudável, de acordo com os moldes sociais 

contemporâneos.  

 No entanto, se a criança nasce com uma deficiência, os genitores se 

deparam com uma situação que pode desestruturar a estabilidade familiar (BRITO et 

al., 1999). Observa-se que os pais têm dificuldade de encontrar uma explicação para 

a nova realidade. Tal fato pode ser retratado com a narrativa modificada da 

australiana Emily Perl Knisley em 1987, onde a autora faz menção do que seria dar 

a luz à uma criança com deficiência:  

“...ter um bebê é como planejar uma fabulosa viagem de férias para a Itália! Após meses de 

antecipação, finalmente chega o grande dia! Você arruma suas malas e embarca. Algumas 

horas depois você aterrissa. O comissário de bordo chega e diz:  Bem vindo à Holanda! – 
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Holanda!?! - Diz você. - O que quer dizer com Holanda? Eu escolhi a Itália! Eu devia ter 

chegado à Itália. Toda a minha vida eu sonhei em conhecer a Itália! Mas houve uma 

mudança nos planos da rota de vôo. Eles aterrissaram na Holanda e é lá que você deve 

ficar. Eles não te levaram a um lugar horrível, desagradável... É apenas um lugar diferente e 

você deve sair e comprar novos guias ou até aprender uma nova língua. Você irá encontrar 

um novo grupo de pessoas que nunca imaginara encontrar. É apenas um lugar diferente. 

Contudo, após alguns minutos, você pode respirar fundo e olhar ao redor, e começará a 

notar que a Holanda tem moinhos de vento, tulipas e até Rembrants e Van Goghs. Do outro 

lado, todos que você conhece estão ocupados indo e vindo da Itália, sempre comentando 

sobre o tempo maravilhoso que passaram lá. Por toda sua vida você dirá: - Sim, era onde 

eu deveria estar e era tudo o que eu havia planejado. A dor que isso nunca irá embora 

porque a perda desse sonho é uma perda extremamente significativa. Todavia, se você 

passar a vida toda remoendo o fato de não ter chegado à Itália, nunca estará livre para 

apreciar as coisas belas e muito especiais sobre a Holanda...” 

Fonte: http://www.tccp.com.au/About_Cerebral_Palsy 

 Segundo Faber (1972) a extensão do impacto que o nascimento da criança 

com deficiência pode causar, depende do significado intrínseco de cada família.  

Geralmente, o choque inicial é acompanhado da perda de expectativas, de raiva, de 

rejeição, de revolta, de culpa e de dor (MACCOLLUM, 1984). Por esse motivo, as 

mães das crianças com deficiência apresentam maior suscetibilidade à depressão 

(NEGRIN et al., 1996). Quanto os pais, por se preocuparem com aspectos 

tradicionais relacionados ao sucesso, aceitação social e independência financeira, 

também vivenciam a situação de forma intensa (LAMB et al., 1997). Com o tempo, 

os pais sentem a necessidade de lidar com as emoções e começam a reagir 

buscando meios de se adequarem à nova realidade, como por exemplo, 

esclarecendo dúvidas em relação aos cuidados com as crianças especiais (MILLER, 

1995). Como diz Turbull (1986) “há um tempo para chorar e um tempo para ir em 

frente e não há como realizar o segundo sem ter passado pelo primeiro”, ou seja, é 

preciso passar pelo sofrimento para aceitar a criança como ela é. No entanto a 

realidade é diferente, pois grande parte das cidades brasileiras não oferece 

atendimento especializado para os primeiros anos de vida das crianças com 

deficiência (SILVA, 2007). Neste contexto, os pais veem a oportunidade de sanar 

seus questionamentos com a sabedoria popular, a qual pode ser prejudicial em 

vários aspectos como: informação equivocada sobre medicamentos, alterações 
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fisiológicas, saúde física e mental, bem como promoção de mitos que contribuem 

para a exclusão da criança. 

 Quanto à escolarização, as famílias podem adotar diversas atitudes. 

Algumas famílias escondem seus filhos em casa por vergonha da sociedade, já 

outras lutam incansavelmente para verem seus filhos em uma escola de educação 

regular. Independente da situação, o momento da criança ir à escola envolve 

grandes expectativas e preparação, uma vez que tal ato representa uma importante 

inserção da mesma na sociedade (SILVA, 2007).  

 De forma equivocada, para alguns pais, a escola teria o papel único de 

promover a interação e a vida social de seus filhos com outros colegas, 

negligenciando o compromisso educacional técnico-científico (SILVEIRA et al., 2006; 

KASSAR, 1999). Em contraste, o item 56 da Declaração de Salamanca (1994) 

apresenta a seguinte observação: “a educação bem sucedida não é tarefa somente 

das escolas e órgãos governamentais. Também é responsabilidade dos pais agirem 

em cooperação com a escola”. A educação de crianças com deficiência é uma tarefa 

a ser dividida entre pais e profissionais. Ou seja, a atitude inclusiva dos pais e o 

suporte integrador escolar são essenciais para o desenvolvimento como um todo da 

criança. 

 

1.3. O PAPEL DAS ESCOLAS NA INCLUSÃO DAS CRIANÇAS ESPECIAIS 

 

 A educação infantil é a porta de entrada para a inclusão escolar, sendo esse 

nível marcado pelo desenvolvimento social, afetivo e psicomotor das crianças com 

deficiência. O ambiente escolar permite a experimentação de diversas atividades 

que promovem o aprimoramento de habilidades e superação de dificuldades 

enfrentadas pelas crianças com deficiência (FIGUEIREDO, 2000). 

 Estudos mostram que a falta de infra-estrutura, falta de objetivos 

norteadores e principalmente a falta de capacitação dos profissionais, dificultam o 

processo educativo das crianças com deficiência (PALHARES, 1999; DE VITTA et 

al., 2000). Alguns educadores relatam que a necessidade de atendimento 

especializado e a dificuldade dos alunos em incorporar os conteúdos ministrados 

nas aulas, tornam inviável a inclusão dos indivíduos com deficiência (SILVEIRA, 

2006). 
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 Para que o processo de inclusão seja efetivo, é necessário compatibilidade 

entre a forma de ser e de ensinar do professor, sendo fundamental que se 

estabeleça relação entre a teoria e as experiências vivenciadas em sala de aula. O 

aperfeiçoamento que a inclusão pode proporcionar na educação, depende da 

disponibilidade de cada professor. Há alguns que acreditam na possibilidade da 

inserção, outros que buscam essa certeza e ainda os que não permitem rever suas 

atuações de acordo com novos propósitos e processos educacionais (MANTOAN, 

1997).  

 Educar crianças com deficiência é um processo que exige particularidades 

como: alimentar, lavar, trocar, proteger e consolar. Sendo assim, é importante 

ressaltar que os professores não exercem apenas a função de educar, mas também 

a de cuidar (CAMPOS, 1994). 

 De acordo com Forest e Weiss (2003), o cuidar e o educar caminham 

simultaneamente e são aspectos indissociáveis que contribuem para firmar a 

identidade e autonomia da criança. No ato de cuidar é necessário considerar 

principalmente as necessidades das crianças, que, quando observadas, ouvidas e 

respeitadas, podem dar pistas importantes sobre a qualidade dos cuidados 

recebidos.  

 É fundamental para o desenvolvimento humano das crianças que a escola 

passe a se adaptar gradativamente às necessidades educacionais dos alunos, 

evitando a padronização, pois algumas características como habilidades, 

necessidades e níveis socioculturais são distintas entre os alunos (SILVA, 2007).  

Um exemplo encontra-se em casos de crianças com deficiência decorrente de lesão 

neurológica, que necessitam de cuidados mais complexos, devido os transtornos de 

controle do movimento e da postura. 

 Dessa forma, seria ideal que os profissionais da área da saúde 

contribuíssem com conhecimentos específicos sobre o desenvolvimento biológico, 

emocional e intelectual das crianças e assim realizar uma parceria com os 

professores, a fim de tornar possível a inclusão escolar (BRASIL, 1998).   

 

1.4. A IMPORTÂNCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA INCLUSÃO DAS 

CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA 
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 Os profissionais de saúde desempenham papel fundamental no atual 

modelo educacional que enfatiza a autonomia e integração social das crianças com 

deficiência (GLAT, FREITAS, 2007). Projetos de promoção a saúde, são 

constantemente exercitados no âmbito escolar por esses profissionais responsáveis 

pela reabilitação das crianças e pela assistência satisfatória às famílias (GOMES, 

2006).  

 Tais ações de saúde aumentam a motivação de pais, professores e alunos, 

além de proporcionar um ambiente de reflexão sobre a qualidade de vida da 

comunidade. Existem inúmeros fatores que condicionam o estado de saúde das 

pessoas, como por exemplo, o nível sócio-econômico, condições de saneamento 

básico, de moradia, de trabalho, diversidade cultural, sexualidade, entre outros.  

 É impossível tratar de saúde sem falar dos cuidados básicos de higiene, 

alimentação e educação. Desse modo, os profissionais devem estar organizados em 

suas atividades de forma que todos assumam o compromisso com ações de caráter 

interdisciplinar. Cabe aos profissionais de saúde identificar as necessidades dos 

pacientes com deficiência e relacioná-las aos recursos disponíveis na comunidade 

(WAIDMAN, ELSEN, 2005). 

 

1.5. O DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA 

 

 A criança com deficiência tem necessidades especiais e por isso precisa de 

um atendimento direcionado. O que se segue visa chamar atenção para algumas 

necessidades que se relacionam fundamentalmente com futuros problemas das 

crianças. 

 

 1.5.1. As Necessidades Sociais 

 

 A criança com deficiência precisa ser conduzida socialmente de forma a não 

ficar em desvantagem ou ser motivo de incômodo para outras pessoas. No seu 

processo de socialização a criança deve ser olhada como única. É preciso entender 

que as necessidades biológicas e psicossociais estão interligadas e sofrem 

transformações à medida que a criança cresce e se desenvolve. 
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 Na cultura atual, há certas normas que desde cedo são impostas às 

crianças. As crianças aprendem que devem dizer “por favor” e “muito obrigado”, que 

devem comer com garfo ou colher, que devem andar vestidas, que devem utilizar o 

vaso sanitário e agir de maneira adequada em cada situação. Portanto, a criança 

passa por um processo de condicionamento onde a socialização e a assimilação da 

cultura são um dos processos. Por exemplo, quando a criança sente fome, esta 

passa a desejar certos alimentos, a exigi-los em horas determinadas e ingeri-los com 

auxílio de instrumentos específicos, tudo isso seguindo certas normas e só haverá 

gratificação social se os processos de assimilação de todos esses hábitos forem 

bem sucedidos. 

  

1.5.2. O Aprendizado 

 

 Como toda criança, o portador de deficiência precisa ser educado. Quase 

sempre as crianças deficientes estão sujeitas a limitações. As expectativas das 

pessoas em relação a elas são muito diferentes das crianças de sua idade. A elas 

não é permitida a mesma amplitude de experiências, porque sua maneira de agir 

parece mais rude e desajeitada do que a de seus companheiros sem deficiência. 

Muitas vezes, o tempo que levam para realizar uma atividade, pode ser diminuído se 

lhes são dadas oportunidades de tentar. O aprendizado, só pode ocorrer sobre a 

obediência de princípios psicológicos definidos. Para a criança com deficiência, o 

aprendizado do comportamento social adequado começa em casa, com a família. 

 

1.5.3. A Disciplina 

 

 A criança com deficiência precisa ser disciplinada. É importante enfocar a 

disciplina como uma necessidade decisiva, pois muitas dessas crianças são criadas 

em um meio mais indulgente do que a de seus companheiros sem deficiência. 

Freqüentemente, essas crianças despertam sentimentos de piedade e, por isso, são 

tratadas com menos rigor e exige-se menos responsabilidade delas. Esse 

tratamento diferenciado, não estimula o seu desenvolvimento como pessoa 

independente, mas só contribui para prolongar uma condição de fraqueza. Dessa 
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forma, elas não estarão preparadas para a vida competitiva que o adulto tem de 

enfrentar. 

 As crianças com deficiência devem aprender desde cedo a aceitar uma 

autoridade. Devem aprender a controlar as atitudes que geram conflito, que lhes 

causam medo e infelicidade. Os pais devem começar a ensiná-las como conduzir no 

trato com pessoas e objetos. Não se deve desculpá-las por não saberem se portar 

diante dos outros, pois ao reforçar os comportamentos desejáveis, essas crianças 

ganham a oportunidade de serem bem sucedidas na sociedade. 

 

1.5.4. O Auto-conceito 

 

 A consciência de seu próprio ser é uma necessidade fundamental para a 

criança com deficiência. Muitas vezes, essas crianças são levadas a se 

desvalorizarem porque outros as menosprezam. Na preparação dessas crianças, 

não se pode conseguir muito em relação aos outros, mas é possível ensiná-las a se 

valorizarem. 

 Algumas crianças com deficiência possuem estigmas físicos e outras 

limitações, como dificuldades na percepção viso-espacial, no desenvolvimento da 

linguagem ou da motricidade. As falhas no desenvolvimento motor podem ser 

identificadas através de movimentos desajeitados e de uma dificuldade para abotoar 

a roupa ou amarrar os cadarços. Já as dificuldades de percepção podem ser 

observadas na inabilidade para copiar, comparar e perceber a posição dos objetos. 

 Tais falhas podem ser amenizadas na medida em que a criança for 

adquirindo um auto-conceito favorável. Em alguns casos, como os de crianças com 

lesão cerebral, a auto-imagem empobrecida pode estar ligada a lesão cerebral. Um 

esforço interno para ajudar essas crianças a desenvolverem uma auto-imagem 

favorável é decisivo para a sua vida. Se o desenvolvimento da criança for 

encaminhado de forma correta, ela passa a ter um conceito saudável sobre si e 

apresenta assim maior possibilidade de se tornar independente.  
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1.5.5. A Auto-confiança 

 

 As crianças com deficiência precisam ser confiantes. A falta de 

autoconfiança pode ser mais prejudicial do que outros obstáculos que bloqueiam seu 

caminho. O passo inicial para o desenvolvimento da confiança é a aceitação da 

criança. É necessário que a criança aprenda a aceitar a sua posição, pois somente 

convivendo adequadamente com sua deficiência poderá se adaptar à vida social.  

 Cabe às famílias ajudar essas crianças a reconhecerem o seu valor, 

fazendo-as compreender que o fato de serem diferentes, não as tornam 

indesejáveis. As crianças devem ser instruídas o mais cedo possível a não insistir no 

que, definitivamente, não podem fazer. Devem ser incentivadas a buscar atividades 

para as quais tenham capacidade e que lhe deem satisfações.  

 

1.5.6. A Segurança 

 

 Por conta da deficiência, a maioria das crianças é insegura. É fundamental o 

contato com a família para estabelecer possíveis meios para um ambiente seguro. 

Toda criança com deficiência precisa ser protegida dos sofrimentos físicos e 

psíquicos desnecessários. A criança não deve ser utilizada ou rejeitada por causa de 

suas características fora do comum. Precisam estar protegidas da exploração por 

parte de outros adultos, particularmente de profissionais como médicos, psicólogos, 

assistentes sociais e professores. Suas necessidades físicas e psíquicas precisam 

ser satisfeitas e seus direitos humanos devem merecer o mesmo respeito que de 

todos os indivíduos. 

 Quem trabalha com deficientes deve compreender que o progresso de 

muitos pode ser lento. Tratá-los com paciência e respeito é tão fundamental quanto 

uma avaliação criteriosa de suas dificuldades e habilidades.  

  

1.5.7. A Libertação da Culpa e do Medo 

   

 A culpa excessiva e o medo são sentimentos que costumam atingir as 

crianças inseguras. Essas crianças necessitam sentir que são parte de sua família e 

precisam de freqüentes confirmações de que são queridas e merecedoras de 
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cuidados. Precisam receber afeto e o calor das relações humanas, assim como 

confiar em alguém que as entendam. A culpa pode nascer da humilhação. Essas 

crianças podem ser levadas a se sentir envergonhadas por causa de sua aparência 

ou de seu comportamento. Se forem respeitadas e estimadas, não se sentirão como 

um fardo indesejável e, ainda, não sentirão seu estado de deficiência como um 

castigo imposto. 

 

1.5.8. A Liberdade para Desenvolver a Individualidade 

 

 As crianças com deficiência devem receber condições para seu 

desenvolvimento e progresso em ritmo próprio. As normas estabelecidas não devem 

ser usadas para julgá-las, pois tais crianças devem ser avaliadas segundo seus 

próprios padrões e não através das normas comuns à sua idade cronológica. 

 

1.5.9. Lidando com a Sexualidade 

 

 A orientação sexual de adolescentes com deficiência, principalmente mental, 

é um assunto que representa conflito não só para os pais e profissionais como 

também para os próprios adolescentes. Embora o tema seja constantemente 

debatido em escolas regulares, nas instituições de educação especial, as 

discussões sobre sexualidade são limitadas (MAIA e ARANHA, 2005). 

É importante ressaltar que sexo e sexualidade são termos distintos. 

Sexualidade, ao contrário de sexo, não se resume a função reprodutiva. Trata-se de 

um conjunto de valores que envolvem aspectos afetivos, sociais e culturais 

(GUIMARÃES, 1995). Todas as pessoas com deficiência, independente das 

limitações são integras em sua sexualidade (MAIA, 2001). Assim como os demais 

adolescentes, a maioria dos indivíduos com deficiência mental chega à puberdade, 

com conseqüente maturação sexual (BASTOS, 2005). Esse momento é marcante 

para o jovem, pois além do desenvolvimento das funções biológicas sexuais, 

ocorrem alterações comportamentais de aspectos afetivos, culturais e sociais. 

Muitas famílias, por medo de expor o adolescente a riscos físicos e 

emocionais, negam a existência do problema e preferem acreditar que o filho é um 

ser assexuado. Por outro lado, os professores acreditam que os adolescentes são 
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hipersexualizados e não possuem autocontrole. Segundo Moreira e Gusmão (2002) 

as manifestações sexuais das pessoas com debilidade mental, são vistas como uma 

conduta agressiva e exibicionista.  

 Esses preconceitos são reforçados pela crença de que os portadores de 

deficiência são incapazes de lidar com a sexualidade, quando na realidade, recebem 

poucas instruções sobre o funcionamento do seu corpo. Raramente os Programas 

de Educação Sexual consideram as opiniões e as necessidades desses jovens. 

Muitas vezes, a orientação dada consiste em grande parte de repressões sem 

maiores explicações. A falta de informação contribui para inibição e atitudes atípicas 

das pessoas com deficiência (GLAT, FONTES, PLETSCH, 2006).  

 Segundo Shimono e Barbosa (1999) a educação sexual deve abranger toda 

e qualquer fonte de informação e formação incluindo valores, crenças, atitudes da 

família e do ambiente. Já a orientação sexual não se restringe a instruções de 

natureza biológica, mas principalmente aos aspectos envolvidos na busca de uma 

identidade sexual. Possui caráter preventivo, diminui riscos à saúde, promove o bem 

estar da pessoa, além de proporcionar criticas e reflexões sobre o tema. 

 Muitos alegam que a educação sexual pode provocar um interesse, que 

talvez não fosse despertado de forma natural. No entanto, hoje, qualquer jovem ou 

criança tem acesso às informações sobre sexo, seja por meio dos colegas, de 

conversas que ouvem de adultos ou através de veículos de informação. Em casos 

de deficientes mentais, essas informações chegam de forma incompleta ou mal 

esclarecida. Sendo assim, a educação sexual não é prejudicial e sim a forma como 

os jovens são instruídos. Uma educação bem orientada pode diminuir riscos de 

exploração sexual, de comportamentos socialmente inaceitáveis, assim como 

prevenir contra uma gravidez indesejada e incidência de doenças sexualmente 

transmissíveis (GLAT, 1996). 

 Contudo, trabalhos sobre sexualidade com deficientes mentais são 

escassos. Tal ausência pode estar relacionada aos preconceitos e a discriminação, 

que muitas vezes sustentam a idéia de que os portadores de deficiência não têm 

direito a exercer sua sexualidade. Um maior conhecimento da temática pelos 

profissionais da saúde pode implicar em melhor abordagem com os familiares, 

educadores e adolescentes, favorecendo o cumprimento dos seus direitos, incluindo 

os sexuais. É fundamental abrir espaços com o objetivo de discutir, onde os pais e 
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profissionais possam expressar livremente suas idéias e inseguranças sobre a 

sexualidade (SHIMONO e BARBOSA, 1999). Para tanto, é fundamental o 

envolvimento de todos os membros da Instituição (dirigentes, coordenadores, 

técnicos, pessoal de apoio e pais), promovendo a convivência, tolerância e 

aceitação desses aspectos que fazem parte do desenvolvimento de todo ser 

humano. 

 

1.5.10. Lidando com Higiene Básica 

 

 Segundo a American Association on Intelectual and Developmental Disalities 

(AAIDD) as habilidades de auto-cuidado referentes à higiene pessoal, alimentação, 

vestuário e uso do sanitário, são afetadas pela deficiência mental. 

 Na maioria das vezes, as crianças deficientes não apresentam bons hábitos 

higiênicos, ou por não possuírem habilidade motora satisfatória, ou por não 

entenderem a importância de tal procedimento ou até mesmo por não permitirem 

que outras pessoas façam a sua higienização (AMARAL, 2002). 

 O desenvolvimento de hábitos higiênicos pode ser acrescentado no trabalho 

em grupo e individual. Assim, o ensino especial pode utilizar atividades que 

enfoquem os cuidados pessoais (AMARAL, 2002). É fundamental o desenvolvimento 

de metodologias de ensino que destaquem a importância da higiene pessoal das 

crianças com deficiência. 

  

1.5.11. Lidando com a Alimentação 

 

 Uma nutrição adequada é importante porque auxilia no combate a diversas 

enfermidades, torna o tratamento eficaz e favorece a recuperação rápida do 

paciente. Além disso, pode diminuir o estresse, ansiedade e irritabilidade, pode 

facilitar o controle do peso e pode potencializar o desenvolvimento físico e cognitivo 

de crianças e adolescentes (BASSO, 2008). No entanto, a adesão aos hábitos 

alimentares saudáveis representa um dos principais desafios para a equipe de 

saúde envolvida no controle nutricional de crianças deficientes. Vários fatores 

influenciam essa adesão: características da terapia, peculiaridades do paciente, 
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estado psicológico, aspectos do relacionamento com a equipe multiprofissional e 

variáveis sócio-econômicas, entre outros (KURITA; PIMENTA, 2003). 

 Em geral, os problemas crônicos de desenvolvimento são acompanhados de 

diversas dificuldades como o distúrbio de deglutição presentes em 39% a 56% das 

crianças portadoras de deficiências congênitas (REILLY; SKUSE; POBLETE, 1996). 

Os sintomas mais freqüentes são: regurgitação, dificuldade de deglutir a própria 

saliva, tosse no momento da alimentação e instabilidade respiratória. A alimentação 

das crianças deficientes com esse distúrbio exige cuidados como: escolha de 

alimentos de fácil deglutição, posicionamento adequado do corpo durante a refeição 

e utensílios especiais para as crianças com dificuldades motoras (AURÉLIO; 

GENARO; MACEDO; 2002). 

 Dentre as múltiplas deficiências, a sua maioria necessita de controle 

nutricional para o desenvolvimento de uma melhor terapia e qualidade de vida. 

Alguns distúrbios mentais são provenientes de deficiências congênitas na 

degradação de determinadas substâncias presentes nos alimentos. Sendo assim, as 

crianças com deficiência devem ter uma alimentação rigorosamente controlada. Uma 

dieta pobre em fenilanina implica em benefícios para os fenilcetonúricos. Já uma 

dieta cetogênica, rica em gorduras e pobre em carboidratos e proteínas, é eficiente 

para o tratamento dos que apresentam quadros de epilepsia, pois potencializa a 

absorção dos medicamentos que diminuem as crises epiléticas (RAMOS, 2001). 

 É importante ressaltar que além de nutrir, os alimentos desempenham papel 

importante na terapia medicamentosa. Enquanto alguns alimentos podem atrasar o 

esvaziamento gástrico e reduzir a taxa de absorção dos fármacos, outros devem ser 

preferencialmente administrados com o alimento, seja para aumentar a absorção ou 

diminuir o efeito irritante sobre o estômago (HOEFLER, 2006). 

  

1.5.12. As Dificuldades da Adesão à Farmacoterapia Aplicada às Crianças com 

Deficiência 

 

 O nível de adesão medicamentosa está relacionado às características da 

doença, ao grau de complexidade do tratamento, às características dos profissionais 

envolvidos, aos aspectos psíquicos do paciente e suas condições sócio-econômicas. 

A saúde precária e os altos custos de tratamentos contribuem para o abandono da 
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terapia de longo prazo, principalmente no tratamento de doenças crônicas. A não-

adesão ao tratamento pode culminar na progressão da patologia, aumento da 

morbidade, maiores encargos financeiros ao paciente e aos serviços de saúde 

(KURITA, PIMENTA, 2003, citado por LIMA, 2006). 

 O uso inadequado de medicamentos e a falta de informação a respeito da 

patologia são problemas de grande magnitude, os quais tornam necessários o 

desenvolvimento de programas que exijam o acompanhamento farmacoterapêutico 

dos pacientes, com o objetivo de garantir que os medicamentos desempenhem os 

efeitos terapêuticos esperados pelo médico (COSTA et al.,2006). 

 Freqüentemente as crianças com deficiência apresentam doenças 

associadas e necessitam de um alto consumo de medicamentos de uso contínuo 

(psicotrópicos) e descontínuos. Por esse motivo, apresentam maior suscetibilidade a 

complicações como: interações medicamentosas, reações adversas, má adesão ao 

tratamento prescrito, automedicação, efeitos colaterais e uso incorreto de 

medicamentos (COSTA et al.,2006). 

 Nesse contexto, a atenção farmacêutica tem grande importância para as 

crianças com deficiência, pois o profissional farmacêutico, tanto pela abordagem da 

saúde pela ótica dos medicamentos, podem contribuir na prevenção das 

complicações supracitadas, bem como fazer ajustes à farmacoterapia 

encaminhando o paciente precocemente para a reavaliação médica. Desta forma, os 

responsáveis pelos indivíduos portadores de deficiência devem creditar ao 

profissional farmacêutico a responsabilidade de esclarecer dúvidas e oferecer 

informações de fácil acesso (OLIVEIRA et al.,2002). 

 

2. CONTEXTO GERAL DO ENSINO 

 

2.1. A EDUCAÇÃO 

 

Para Rodriguez, Kolling e Mesquita (2007) a definição de educação é 

complexa e abrangente. É compreendida como um processo de humanização que 

ocorre em múltiplos espaços, várias situações, de diferentes modos e ao longo de 

toda vida. 
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Cyrino e Toralles-Pereira (2004) defendem que a educação não pode ser uma 

prática de depósito de conteúdos apoiada numa concepção de homens como seres 

vazios, mas de problematização dos homens em suas relações com o mundo. Por 

esse motivo, as autoras defendem que o ensino “problematizador” fundamenta-se na 

relação de diálogo entre educador e educando, que possibilita a ambos aprenderem 

juntos, por meio de um processo emancipatório.  

 A educação problematizadora trabalha a construção de conhecimentos a 

partir da vivência de experiências significativas. Tal afirmação se sustenta nos 

processos de aprendizagem por descoberta, em oposição aos de recepção – em 

que os conceitos são oferecidos ao aluno em sua forma final –, ou seja, os 

conteúdos de ensino não são oferecidos aos alunos em sua forma acabada. O 

ensino baseado em problemas deve ser descoberto e construído pelo aluno, o qual 

precisa re-organizar o seu material educativo de forma a adaptá-lo à sua estrutura 

cognitiva prévia, descobrindo relações, leis ou conceitos que este estudante 

desenvolverá com o decorrer do aprendizado (CYRINO & TORALLES-PEREIRA, 

2004). 

 Cyrino e Toralles-Pereira (2004) demonstram que a aprendizagem por 

“recepção” bem como a aprendizagem “por descoberta” podem se desenvolver de 

modo significativo ou repetitivo (mecânico). Para ser significativo, o conteúdo deve 

relacionar-se aos conhecimentos prévios do aluno, exigindo deste, uma atitude 

favorável capaz de atribuir significado próprio aos conteúdos que assimila, e o 

professor deve ser o catalisador para que tal aprendizagem ocorra. Por outro lado, a 

assimilação também é repetitiva quando o aluno não consegue consolidar ou, muito 

menos, estabelecer relações do conteúdo novo com os anteriores, isso porque o 

mesmo carece dos conhecimentos necessários para que a educação de tal assunto 

seja reconhecido como essencial. 

 Na aprendizagem significativa, o aluno interage ativamente com a cultura 

sistematizada, sendo o principal ator do processo de construção do conhecimento. O 

ensino de novos conteúdos deve permitir que o estudante se desafie a avançar nos 

seus conhecimentos e, para isso, faz-se necessário um trabalho de continuidade e 

ruptura dos conhecimentos prévios do aluno. O conceito novo necessita apoiar-se 

numa estrutura cognitiva já existente, o que exige do professor verificar o que o 

aluno sabe, a fim de relacioná-los à experiência do educando – a continuidade – e 
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provocar novas necessidades e desafios pela análise crítica. O estudante então é 

estimulado a ultrapassar a sua experiência, os estereótipos e as sínteses anteriores, 

ou seja, a ruptura.  (CYRINO & TORALLES-PEREIRA, 2004) 

 

2.2. EDUCAÇÃO NAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MENTAL 

 

Quando se considera alunos excepcionais, Mantoan (1991) defende a 

importância de ações educativas que induzem os alunos a reagir aos desafios do 

meio pela utilização dos instrumentos intelectuais que possuem. Este estímulo, 

longe de fazer do estudante um mero repetidor de respostas prontas, capacita-os a 

enfrentar as dificuldades do dia-a-dia pela criação e descoberta de soluções que 

resultam na capacidade de enfrentá-las, o que lhes garante um poder adaptativo e 

de integrações reais cada vez mais amplos e adequados. 

Para Mantoan (1998), o desenvolvimento de habilidades intelectuais 

alternativas no meio escolar acontece quando os alunos estão inseridos em um meio 

livre de imposições e de tensões sociais, afetivas e intelectuais. Esse clima de 

trabalho escolar propicia o equilíbrio entre tais aspectos, mantendo a motivação, a 

curiosidade e a concentração necessária à sustentação do sujeito, na busca da 

solução de um dado problema.  

Inúmeros autores escrevem sobre a educação para a autonomia do 

excepcional. Para Mantoan (1991) é importante que a educação escolar seja 

comprometida com o pleno desenvolvimento das possibilidades humanas desse 

indivíduo, uma educação a tornar as pessoas mais capazes de agir no mundo e 

acima de tudo, mais independentes.  De forma complementar, a autonomia também 

é citada em “Os Parâmetros Curriculares Nacionais – Estratégias para a Educação 

de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais”. O documento afirma que as 

formas indicadas para favorecer a assimilação acontecem através de ambientes 

como oficinas e ateliês, além de atividades que incentivem o convívio social e a 

autonomia (BRASIL, 1998). Entretanto, a percepção negativa que o aluno tem de si 

mesmo constitui um grande entrave na conquista de sua independência no meio 

escolar. As pessoas que creem que o sucesso acadêmico está fora de seu alcance 

tendem a um desempenho escolar inferior, porque essa percepção negativa inibe a 

aquisição e a utilização de meios para se adaptarem às exigências da escola. Na 
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maioria das vezes, elas percebem o esforço de adaptação como sendo não-

gratificante e tornam-se dependentes de estímulos que resultam em subordinação 

imediata, ou seja, a condutas, escolhas e respostas alheias sem questionamento. As 

crianças com deficiência precisam ser colocadas em situações problemáticas para 

aprender a viver o desequilíbrio cognitivo e emocional. (Mantoan, 1998). 

Além da autonomia, Mantoan (1998) afirma ser necessário garantir aos 

alunos a representação de papéis próprios de sua idade real. No entanto deve-se 

tomar cuidado para não exigir comportamentos que não são compatíveis com a 

capacidade intelectual do sujeito em um dado momento e perante um determinado 

conteúdo. Segundo Pinto e Góes (2006) não é viável uma educação que se construa 

sobre as bases da dificuldade de uma criança, do que ela não possui, não pode e 

não sabe. Mantoan (1998) acredita que uma não correspondência das expectativas 

escolares pode trazer conseqüências sobre a imagem social e a auto-estima dos 

educandos em geral e, principalmente, para os que apresentam déficit intelectual. 

Para Padilha (2000) o progresso intelectual do ser humano acontece com o 

desenvolvimento da função simbólica. A passagem do ato motor (inteligência 

sensório-motora), para esta outra forma de inteligência (do plano simbólico), supõe a 

vida social em que a linguagem e a emoção desempenham papel constitutivo do 

aprendizado. Ou seja, através de um estudo de caso, a pesquisadora provou que 

por meio de práticas que atribuem significado ao mundo (pessoas, objetos e 

palavras), a criança com deficiência consegue se desenvolver melhor. Dentre os 

aspectos que, segundo ela, contribuem para o aprendizado estão: o gesto – como 

possibilidade de dar sentido às práticas discursivas, a narrativa, a dramatização, e o 

desenho.  

 

2.3. ATIVIDADES LÚDICAS 

 

2.3.1. Os Jogos 

 

Segundo Jean Piaget, em seu livro A formação do símbolo na criança, a 

inteligência é o equilíbrio entre dois pólos: acomodação, que constitui na 

incorporação dos aspectos do ambiente externo, e assimilação, que é definida como 

sendo a integração com objetos, situações e eventos. O predomínio de um sobre o 
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outro sugere diferentes manifestações da inteligência. Quando a acomodação torna-

se maior que a assimilação, manifesta-se a capacidade de imitação, pois a criança 

só reproduz aquilo que já conhece. O jogo é a manifestação contrária, pois o 

indivíduo passa a compreender os fenômenos já conhecidos. 

 

“A ação sobre as coisas (...) transforma-se assim em jogo, 

irremediavelmente, logo que o novo fenômeno é compreendido 

pela criança e não oferece mais alimento à exploração 

propriamente dita.” (PIAGET, J. p.121). 

 

Para o autor, durante o crescimento infantil, observam-se três sistemas de 

jogos: os de exercício, os simbólicos e os de regras. Os jogos de exercício 

caracterizam-se pelas sucessivas repetições e combinações, pelo mero prazer de 

agir e ainda contribuem para a formação de hábitos. 

 

“... o sujeito tende a repetir ou fazer variar o fenômeno, para 

melhor se lhe acomodar e melhor controlar, nesses casos 

particulares a criança complica as coisas (...) pelo prazer 

exclusivo de exercer sua atividade da maneira mais completa 

possível.” (PIAGET, J. p.121). 

 

Posteriormente, a criança passa a dar significado aos objetos, evocando na 

ausência destes, outros que possuam características parecidas, caracterizando o 

jogo simbólico. Para Lino de Macedo, essa modalidade permite a aplicação dos 

esquemas aprendidos com os jogos de exercício, favorecendo a compreensão de 

aspectos sociais: hábitos de higiene e alimentação. Macedo ainda afirma que as 

teorias ganham contexto e significado quando representados através de signos, 

permitindo a formação de uma relação entre o representado e o representante. 

Por fim, os jogos de regras constituem a união dos jogos do tipo simbólico 

com os de caráter de exercícios, o qual é apresentado de forma operacional e marca 

o início da socialização, visto o seu caráter competitivo.  

Os jogos de construção são definidos por Piaget, como sendo intermediários 

entre as três modalidades de jogos supracitados, pois os jogos de construção são 

uma forma de promover outros tipos de brincadeiras. 
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“Quando a criança, em vez de representar um barco com um 

pedaço de madeira, constrói realmente um barco (...) o 

significante acaba por confundir-se com o significado e o jogo 

simbólico com uma verdadeira imitação do barco.” (PIAGET, J. 

p.148). 

 

2.3.2.  Os jogos na Educação Especial 

 

As primeiras evidências da utilização de jogos com finalidades educativas 

surgiram no século XVIII, por ocasião do Renascimento. A partir desse momento, tal 

modalidade passou a ser popularizada e empregada. Os Jogos de tabuleiro e Trilha 

eram comuns no ensino de eventos históricos. (KISHIMOTO. T. 1994; WAJSKOP. 

G. 1995). 

Com a larga utilização desse método de ensino, alguns questionamentos 

foram surgindo. No entanto, o jogo é executado com o intuito recreativo, é, portanto, 

de livre escolha para o jogador, já a educação busca resultados. Sendo assim, 

questiona-se como a brincadeira pode ser utilizada para fins educacionais? 

A resposta pode ser encontrada na proposta de permitir que a criança brinque 

livremente, mas com a orientação de um professor, a fim de que sejam conciliados o 

prazer recreativo e a livre exploração com a introdução de conceitos e conteúdos. O 

professor é apontado como personagem ativo nesse processo, participando com a 

criança e não apenas apresentando conteúdos. 

 

“O educador deve brincar e participar das brincadeiras, 

demonstrando não só o prazer de fazê-lo, mas estimulando as 

crianças para tais ações. (KISHIMOTO. T., p.20).” 

 

Segundo Aguiar (2007), os jogos favorecem a aprendizagem do aluno ao 

acionar mecanismos de atenção que lhe possibilitem executar tarefas de forma 

satisfatória e adequada. Os jogos são uma atividade que propiciam prazer e 

motivação, ajuda a desenvolver a concentração e ainda permite assimilar a cultura, 

abrindo possibilidades de transformação social. Na escola, os jogos podem servir de 

ferramenta educacional. Ao utilizá-los, o professor deve ter uma postura 
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“problematizadora”, como mencionado anteriormente, explorando contradições e 

desafiando a inteligência do aluno, contribuindo para a construção de 

conhecimentos e a formação da cidadania.  

 Os jogos desempenham papel significativo no desenvolvimento psicomotor e 

no processo de aprendizado do domínio social da criança. Nos jogos, as crianças 

exercitam os processos mentais, desenvolvendo a linguagem e os hábitos sociais. 

Consideram-se os jogos como recursos excepcionais na educação infantil por 

permitirem que as crianças participem ativamente do processo de ensino, 

estimulando condutas que levam ao comportamento exploratório. Além disso, tais 

atividades lúdicas estimulam a solução de problemas e as habilidades sociais. 

 Na educação infantil, mediante a brincadeira e a fantasia, a criança forma a 

base e adquire a maior parte de seus repertórios cognitivos, emocionais, sociais e 

motores. Além de poder contribuir em atividades para o desenvolvimento intelectual 

da criança, como a iniciação à leitura, ao cálculo ou à ortografia. (Aguiar, 2007). 

Para Pinto e Góes (2006), para as crianças, as brincadeiras de faz-de-conta 

representam a oportunidade de expressão, pois a imaginação permite-lhes uma 

liberdade que muitas vezes é restrita na realidade. No estudo realizado, constatou-

se a capacidade imaginativa de crianças com dificuldades de aprendizagem, 

decorrentes de paralisia cerebral e Síndrome de Down. Inicialmente, as crianças 

interagiam pouco, mas a partir do momento que as pesquisadoras as estimulavam 

com algum problema, a socialização aumentou, transgredindo as dificuldades de fala 

e locomoção. 

Padilha (2000) reforça tal idéia e mostra que a utilização de símbolos, 

gestos, narrativas e dramatizações são eficazes na formação social do aluno 

especial. Em seu estudo, foram constatadas melhoras significativas na qualidade de 

vida de uma menina que foi atendida durante três anos com essas metodologias. Ela 

defende que a educação deve ser construída a partir da esfera cultural em que o 

deficiente está inserido. É possível incorporar hábitos como a higiene pessoal e 

cuidados com o corpo, se forem atribuídos os devidos significados e importância às 

suas atitudes e relações sociais.  

 

2.4. A LEGISLAÇÃO VIGENTE SOBRE A EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 
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 De acordo com a Resolução CNE/CEB 2/2001, entende-se a educação para 

pessoas com deficiência como um processo educacional definido por uma proposta 

pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados 

para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços 

pedagógicos comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o 

desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades 

educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica. 

 O atendimento escolar desses alunos terá início na educação infantil, nas 

creches e pré-escolas, assegurando-lhes os serviços de educação especial sempre 

que se evidencie, mediante avaliação e interação com a família e a comunidade, a 

necessidade de atendimento educacional especializado. (Resolução CNE/CEB 

2/2001) 

 O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não 

for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. (Lei nº 9394/96) 

 Segundo a Resolução CNE/CEB 2/2001, os sistemas de ensino, nos termos 

da Lei 10.098/2000 e da Lei 10.172/2001, devem assegurar a acessibilidade aos 

alunos que apresentem necessidades pedagógicas especiais, mediante a 

eliminação de barreiras arquitetônicas, urbanísticas, na edificação – incluindo 

instalações, equipamentos e mobiliário – e nos transportes escolares, bem como de 

barreiras nas comunicações, provendo as escolas dos recursos humanos e 

materiais necessários. 

 Conforme orienta a Lei nº 9394/96, é importante citar que os sistemas de 

ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: 

 

- currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos, para atender às suas necessidades; 

- terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 

exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 

deficiências; 
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- professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 

capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 

- educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida 

em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem 

capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os 

órgãos oficiais afins. 

 

 Como modalidade da Educação Básica, a educação especial considerará as 

situações singulares, os perfis dos estudantes, as características bio-psicossociais 

dos alunos e as suas faixas etárias, pautando-se em princípios éticos, políticos e 

estéticos de modo a assegurar os seguintes itens: 

 

- a dignidade humana e a observância do direito de cada aluno de realizar 

seus projetos de estudo, de trabalho e de inserção na vida social; 

- a busca da identidade própria de cada educando, o reconhecimento e a 

valorização das suas diferenças e potencialidades, bem como de suas 

necessidades educacionais especiais no processo de ensino e aprendizagem, 

como base para a constituição e ampliação de valores, atitudes, 

conhecimentos, habilidades e competências; 

- o desenvolvimento para o exercício da cidadania, da capacidade de participação 

social, política e econômica e sua ampliação, mediante o cumprimento de seus 

deveres e o usufruto de seus direitos. (Resolução CNE/CEB 2/2001). 
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3. CONHECIMENTOS BIOLÓGICOS 

 

3.1. DEFINIÇÕES DE SAÚDE E DOENÇA 

 

O termo “saúde” abrange conceitos mais amplos do que um mero estado de 

ausência de doença, contemplando os mais diversos aspectos. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS), criada após a Segunda Guerra Mundial, definiu que saúde 

é o estado completo de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência 

de enfermidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE,1986). 

Em 1986 a VIII Conferência Nacional de Saúde – que resultou na proposta 

do Sistema Único de Saúde –, definiu saúde em seu sentido mais detalhado: “a 

saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, 

meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da 

terra e acesso a serviços de saúde” (SILVA; BARROS; OLIVEIRA, 2002). Posterior à 

sanção e promulgação da Constituição Federal de 1988, o artigo 196 deste 

documento consta que saúde é “um direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a 

promoção, proteção e recuperação...”. Vale ressaltar que as inserções do 

componente social nos conceitos de saúde-doença, definidos acima, tentam 

resgatar o enfermo da mercantilização global, e ainda faz alusão à perversidade do 

sistema político econômico e social (SILVA; BARROS; OLIVEIRA, 2002). 

Dado o conceito de saúde é fundamental conhecer o conceito de doença, o 

qual sofreu, com o decorrer dos anos, várias mudanças. Segundo a OMS, doença é 

qualquer perturbação ou anormalidade observada no funcionamento orgânico do 

indivíduo ou no seu comportamento, quer no aspecto intelectual, quer do ponto de 

vista moral e social, afetando notavelmente o estado de bem-estar geral (ALMEIDA; 

CASTRO; LISBOA; 1988).  
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Historicamente, a doença já foi relacionada à religião, incluindo desde mitos e 

crenças, a diversos rituais mágicos praticados e orientados de acordo com o desejo 

de seres divinos e mitológicos. Essa visão religiosa promoveu a apresentação de 

uma visão racional e diferenciada, descrita por Hipócrates, o pai da medicina, em 

textos como “On Airs, Waters and Places” (Ares, Águas e Lugares). Nesta obra 

Hipócrates relaciona fatores ambientais à doença, confrontando a concepção 

mágico-religiosa antes descrita, e introduzindo uma visão inovadora à época do 

processo saúde e doença (SCLIAR, 2007). Anos à frente, já na Idade Média, a 

concepção de que as doenças estariam relacionadas à religião e ao pecado 

ressurgiram, embora as idéias hipocráticas ainda se mantivessem (SCLIAR, 2007).  

O advento da modernidade, na era do Renascimento, trouxe mudanças à 

concepção religiosa da doença, descrita por alguns pensadores, como Paracelsus e 

René Descartes. Paracelsus afirmou que as doenças eram provocadas por agentes 

externos ao organismo, ao passo que René Descartes postulou o dualismo “mente-

corpo”. Tal dualismo via o corpo funcionando como uma máquina diferenciada, 

habitada por uma alma inteligente, e distinguível do conceito de “máquina-corpo”, 

dando um e vínculo psicossomático e sócio-ambiental ao conceito de doença 

(SCLIAR, 2007; BARATA, 1985).  

 

3.2. ERROS INATOS DO METABOLISMO E DOENÇAS METABÓLICAS 

HEREDITÁRIAS 

 

As doenças metabólicas hereditárias (DMH) começaram a ser estudadas no 

início do século XX pelo médico Archibald Garrod. Em seus estudos, o médico 

concluiu que uma doença, mais tarde conhecida como alcaptonúria, era resultante 

de alguma substância produzida pelo próprio organismo. Archibald Garrod associou 

a maior incidência da doença em casais co-sangüíneos, baseado nos trabalhos do 

patrono da genética, Gregor Mendel. Surgiu então a expressão “erro inato do 

metabolismo” e a relação entre a genética e a fisiologia (WATSON, 2005; EL 

HUSNY; FERNANDES-CALDATO, 2006). 
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Tal relação pode ser mais esclarecida após a publicação do postulado de 

Beadle e Tatum em 1941. No trabalho, os autores propuseram a teoria “um gene-

uma enzima”, relacionando todos os processos bioquímicos com um determinado 

controle genético (MAIA, C.; LANNES, D., 2007).   Anos mais tarde, no início da 

década de 50, houve uma expansão tecnológica e, por conseguinte, surgiram 

algumas técnicas laboratoriais avançadas, as quais auxiliaram a pesquisa em torno 

do DNA. Esses avanços possibilitaram o conhecimento molecular dos Erros Inatos 

do Metabolismo (EL HUSNY; FERNANDES-CALDATO, 2006). 

Os erros inatos do metabolismo (EIM) são distúrbios de natureza genética, os 

quais geralmente estão relacionados a defeitos enzimáticos que podem culminar em 

interrupções ou alterações de uma via metabólica, como a ausência de um produto 

esperado (ARAÚJO, 2004; EL HUSNY; FERNANDES-CALDATO, 2006). 

Atualmente, o conhecimento de mais de 500 doenças metabólicas 

hereditárias vêm auxiliando na descoberta de novos tratamentos, embora muitas 

dessas doenças tenham o diagnóstico clínico difícil, visto à complexidade da 

patologia (EL HUSNY; FERNANDES-CALDATO, 2006). 

 

3.3. DOENÇAS DE ORIGEM GENÉTICA 

 

Cada organismo apresenta um genoma especifico. O material genético é 

constituído por uma sequencia de bases nucleotídicas, como o DNA, o qual contém 

informações necessárias para o desenvolvimento do indivíduo (NUSSBAUM, et al., 

2002). 

As unidades de informação genética, os genes, estão localizados na 

cromatina de cada organismo. As células somáticas dos homens possuem um total 

de vinte e três pares de cromossomos, sendo 22 deles autossômicos e 1 deles 

sexual (CARVALHO; LOPES; NUSSBAUM et al., 2002).    
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As alterações no DNA são denominadas mutações gênicas e podem 

acarretar em doenças genéticas, as quais muitas vezes comprometem os sistemas 

orgânicos do paciente levando a deficiências mentais. Essas mutações acontecem 

de diversas formas e podem se dar desde à uma simples troca, adição ou retirada 

de nucleotídeos. Os organismos possuem, mecanismos que possibilitam a correção 

de algumas dessas mutações, o que reduz significativamente a ocorrência de 

anomalias genéticas. Contudo esse reparo é também passível de erros, 

proporcionando o desenvolvimento de doenças (CARVALHO; LOPES; NUSSBAUM 

et al., 2002). 

 

3.3.1. A DEFICIÊNCIA DA BIOTINIDASE 

 

A deficiência da biotinidase é uma doença metabólica onde o organismo, 

devido a um problema na atividade da enzima biotinidase, não consegue obter 

biotina de maneira adequada, interferindo em processos energéticos do organismo. 

O diagnóstico desta patologia é feito pelo Programa de Triagem Neonatal, através 

do teste do pezinho, o que possibilita o início do tratamento logo nos primeiros dias 

de vida (PINTO et al., 1998; MARTON, 2003). 

O tratamento é feito através de uma dieta rica em biotina, propiciando que os 

processos metabólicos ocorram de forma adequada e possibilitando uma vida 

tranquila aos pacientes e familiares (PINTO et al., 1998). 

Caso a criança não seja diagnóstica e/ou tratada, ela pode apresentar 

diversos sintomas como as convulsões e o estado hipotônico. Outros sintomas desta 

deficiência são: a taquipnéia, o estridor, a apnéia, as erupções na pele, a queda de 

cabelo, a conjuntivite, o atraso no desenvolvimento mental e a perda da audição. A 

ocorrência de infecções virais e bacterianas são comuns nestes indivíduos, podendo 

resultar em óbito precoce (PINTO et al., 1998). 
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3.3.2. DOENÇA DE XAROPE DE BORDO 

 

A Doença do xarope de bordo ou MSUD (Maple Syrup Urine Disease) trata-

se de uma aminoacidopatia que afeta algumas enzimas responsáveis por 

metabolizar os aminoácidos de cadeia ramificada, especificamente, essas 

desidrogenases atuam no catabolismo da leucina, isoleucina e da valina (JARDIM et 

al., 1995). Uma vez que esses aminoácidos não são degradados satisfatoriamente, 

seu acúmulo no sangue prejudica o desenvolvimento normal do organismo. 

Os sintomas surgem assim que o bebê recebe dieta protéica e incluem a 

falta de apetite, sucção fraca e choro agudo, podendo inclusive, surgir quadros de 

forte sonolência, vômitos, irritabilidade e evolução para o coma ou até mesmo a 

morte (AMARAL, 2008). 

A incidência é de 1 em 200.000 nascidos vivos. A prevenção consiste no 

acompanhamento genético dos futuros pais com antecedentes familiares da doença 

(AMARAL, 2008). 

 

3.3.3. EPILEPSIA 

 

A epilepsia é uma doença neurológica crônica que se caracteriza por crises 

convulsivas recorrentes. A crise convulsiva é uma descarga elétrica desorganizada 

que é propagada para as diversas regiões do cérebro e leva à uma alteração das 

atividades neurológicas. Tal crise se caracteriza por movimentos de flexão e 

extensão de diversos músculos, por falas desconexas ou por um estado de olhar fixo 

e sem contato com o meio (ARAÚJO, 2004). Muitos são os fatores que 

desencadeiam uma crise convulsiva, tais como: o uso do álcool, as drogas, a 

privação de sono, a febre, a infecção sistêmica, o traumatismo de crânio, o jejum 

prolongado, as tensões emocionais, a hiperventilação, o cansaço ou, até mesmo, 

uma condição de esforço físico. Vale mencionar que há casos em que o indivíduo 
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epilético entra em um quadro de regressão progressiva, mesmo sem tratamento 

(VISIOLI-MELO, J. F. & ROTTA, N. T, 2000). 

O diagnóstico é feito a partir de uma anamnese médica completa do 

paciente e, para confirmar, utilizam-se exames complementares, como o 

eletroencefalograma. Quanto ao tratamento, pode-se utilizar alguns medicamentos 

específicos que controlam as atividades anormais do cérebro e, consequentemente, 

diminuem a incidência das crises convulsivas. O procedimento cirúrgico também é 

uma modalidade de tratamento (ARAÚJO, 2004).  

 

3.3.4. FENILCETONÚRIA 

 

A fenilcetonúria é um erro inato do metabolismo de herança autossômica 

recessiva, cujo defeito metabólico se apresenta na fenilalanina hidroxilase, uma 

enzima que degrada o aminoácido fenilalanina. Com isso ocorre o acúmulo de 

fenilalanina no sangue e o aumento da excreção urinária de ácido fenilpirúvico e 

fenilalanina (MARQUEZ, 2000). 

O excesso de fenilalanina no organismo causa danos em neurônios 

cerebrais caracterizando o quadro clínico da doença mais característico: retardo 

mental (BRANDALIZE; CZERESMIA, 2004). 

O diagnóstico pode ser realizado através do teste do pezinho, pois quando a 

doença é detectada antecipadamente, o tratamento torna-se mais fácil já que nos 

primeiros meses de vida as crianças com fenilcetonúria não se diferem clinicamente 

das demais. No entanto, se não tratadas, começam a ficar menos ativas e apáticas, 

não demonstrando interesse à nenhum estímulo. Ao final do primeiro ano de vida, já 

se observa as alterações neurológicas e os atrasos severos no desenvolvimento, 

além de irritabilidade, rigidez muscular, ansiedade, convulsões, e em alguns casos, 

microcefalia e baixa estatura. As crianças com fenilcetonúria têm freqüentemente 

pele pálida, cabelos e olhos claros porque um dos produtos da degradação da 

fenilalanina é usado para produzir melanina, substância responsável pela coloração 
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da pele e cabelos. Apresentam também descamação da pele (pele seca), eczema, e 

um cheiro de mofo resultante do acúmulo de fenilalanina no cabelo, pele e urina 

(MARQUEZ, 2000). 

 O tratamento consiste em uma dieta especial e não há a utilização de 

medicamentos. Nesta dieta evita-se a ingestão de alimentos com fenilalanina, como 

carnes vermelhas, ovos, peixes, leite e derivados, e adoçantes artificiais. Quando 

tratada ao nascer, a criança não desenvolve o retardo mental. O acompanhamento 

deve ser contínuo e por toda a vida (MARQUEZ, 2000). 

 

3.3.5. FIBROSE CÍSTICA 

 

A Fibrose Cística (FC ou Mucoviscidose) é uma doença metabólica genética 

caracterizada pela disfunção das glândulas exócrinas, incluindo pâncreas, glândulas 

sudoríparas e glândulas mucosas dos tratos respiratório, gastrointestinal e 

reprodutivo. É comum em indivíduos da raça caucasiana, mas tem aumentado, nos 

últimos anos, o número de pacientes de outras raças, devido à miscigenação 

(FARIAS  et al., 1997). Primeiramente descrita por Andersen em 1938, a fibrose 

cística causava a morte de 80% dos pacientes no primeiro ano de vida. Com o 

surgimento de diagnóstico precoce, instituição de programas de tratamento e criação 

e centros de atendimento especializado, a expectativa de vida dos pacientes foi de 

10 anos, em 1986, para 28 anos, em 1990. Esta expectativa tende a crescer, 

levando em consideração o aperfeiçoamento médico, o aumento da disponibilidade 

de transplante de pulmão, um melhor conhecimento entre a relação genótipo e 

fenótipo e a possibilidade de cura através da engenharia genética (FARIAS  et al., 

1997). 

As manifestações clínicas ocorrem variavelmente, na infância ou na idade 

adulta, e é a causa comum da morte de mais de 90% dos pacientes afetados. As 

manifestações clínicas são, por exemplo, respiratórias, hepatobiliares, metabólicas, 

entre outras (RIBEIRO  et al., 2002). O médico pediatra é responsável por ficar 
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alerta aos sintomas da fibrose cística, facilitando o direcionamento dos testes 

diagnósticos. Estes testes devem ser feitos na seguinte ordem, de acordo com a sua 

especificidade:  

a) pelo achado de duas mutações no gene da FC; 

b) por dois testes do suor alterados; 

c) pela presença de pelo menos uma das seguintes manifestações 

clínicas epidemiológicas: doença pulmonar obstrutiva / supurativa ou 

sinusal-crônica; 

d) insuficiência pancreática exócrina crônica; história familiar de FC;  

Para o diagnóstico de FC, ainda é possível contar com a triagem neonatal, 

pelo método da tripsina imunorreativa (TIR), que está sendo implantado ou ainda 

pela medida da diferença de potencial na mucosa nasal, método pouco difundido na 

rotina diagnóstica (RIBEIRO  et al., 2002).  

Ainda não há um tratamento específico para a fibrose cística, porém devido 

ao seu caráter multissistêmico e crônico, o tratamento deve ser realizado em centros 

de referência, com uma equipe multidisciplinar. O tratamento precoce retarda a 

progressão das lesões pulmonares, melhora o prognóstico e aumenta a sobrevida. 

No tratamento, é necessário uma abordagem ampla, o que inclui: antibióticos, 

antiinflamatórios, broncodilatadores, mucolíticos, fisioterapia respiratória, 

oxigenoterapia, transplante de pulmão, reposição de enzimas digestivas, suporte 

nutricional, suporte psicológico e social, e terapia gênica (RIBEIRO et al., 2002). 

 

3.3.6. HEMOGLOBINOPATIAS 

 As hemoglobinopatias, também conhecidas como distúrbios hereditários da 

hemoglobina humana, são doenças geneticamente determinadas e apresentam 

morbidade significativa (THOMPSON et al., 1993). As alterações que envolvem 

genes estruturais promovem a formação de moléculas de hemoglobinas com 



61 
 

características bioquímicas diferentes das hemoglobinas normais, por isso são 

denominadas variantes e, em sua maioria, têm origem nas substituições de 

aminoácidos resultantes de mudanças nas seqüências de nucleotídeos. Tais 

mutações também podem afetar genes reguladores, promovendo um desequilíbrio 

do conteúdo quantitativo das cadeias e, consequentemente, ocasionando as 

patologias ligadas à hemoglobina (ORLANDO et al., 2000). 

Somam-se atualmente perto de 700 variantes estruturais de hemoglobinas, contudo, 

poucas delas estão associadas às manifestações clínicas e alterações 

hematológicas (SILVA; HASHIMOTO, 1999). Tais variantes, segundo Orlando et al., 

2000, podem ser agrupadas em: 

 hemoglobinas sem alterações fisiológicas; 

 hemoglobinas de agregação; 

 hemoglobinas instáveis; 

 hemoglobinas com alterações funcionais; 

 hemoglobinas com fenótipos talassêmicos. 

 O primeiro grupo dos cinco supracitados, abrangem cerca de 500 tipos de 

hemoglobinas variantes que não causam alterações funcionais e não produzem 

efeitos clínicos e laboratoriais significantes, embora apresentem importância 

bioquímica, genética e antropológica (THOMPSON et al., 2003; ORLANDO et al., 

2000). 

 O segundo grupo é constituído pelas hemoglobinas de agregação, 

hemoglobinas do tipo S e C, as quais formam respectivamente as morfologias 

tactóides e cristais, e possuem repercussões clínicas e laboratoriais variáveis. Uma 

mutação de ponto na cadeia beta da globina causa a hemoglobinopatia S, 

ocasionado pela troca do aminoácido ácido glutâmico pelo aminoácido valina  

(SILVA; HASHIMOTO, 1999). Devido à essa mudança, a hemoglobina em um 

estado de baixa tensão de oxigênio polimeriza, formando tactóides, supracitados 

acima, cujas características fenotípicas são uma hemácia rígida e em forma de foice. 

Tal morfologia pode levar a duas condições patológicas graves: as oclusões 

vasculares e hemólise extravascular. Ainda de acordo com o mesmo autor, a clínica 

desses pacientes se caracteriza por exacerbações, ou as chamadas "crises", 

entremeados por períodos relativamente assintomáticos. As complicações crônicas 
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podem acarretar disfunção orgânica grave e seqüelas permanentes. O tratamento é 

paliativo, ou seja, por se tratar de uma doença etiologicamente genética e 

objetivando aumentar a qualidade de vida do sujeito, cada sinal e sintoma clínicos 

apresentado pelo paciente recebe uma abordagem diferenciada (THOMPSON et al., 

2003; ORLANDO et al., 2000). 

 

 A hemoglobinopatia C é uma doença autossômica recessiva e decorrente de 

uma mutação de ponto no DNA, o que ocasiona na troca do aminoácido ácido 

glutâmico pela lisina. Como conseqüência, há a cristalização da hemoglobina na 

parte central do eritrócito, agora denominado codócito (ORLANDO et al., 2000).  

 Os pacientes com genótipos do tipo homozigoto e heterozigoto possuem 

condições clínicas totalmente distintas. O paciente homozigoto apresenta 

desconforto abdominal, artralgias, dores de cabeça e esplenomegalia. Ao passo que 

o paciente heterozigoto é assintomático (THOMPSON et al., 2003). Há ainda a 

possibilidade do paciente manifestar associação de hemoglobinopatia S com 

hemoglobinopatia C, o paciente pode ter manifestações clínicas semelhantes à 

anemia falciforme, porém bem menos severa (ORLANDO et al., 2000). 

 

 De acordo com Orlando et al., 2000, o terceiro grupo abrange as 

hemoglobinas instáveis, as quais apresentam graus variáveis de manifestações 

clínicas e hematológicas, incluindo desde a precipitação e como conseqüência as 

anemias hemolíticas, até pacientes com ausência de patologia. Uma das principais 

características das hemoglobinas instáveis que causam anemia hemolítica é a 

presença de corpos de inclusões eritrocitários conhecidos por corpos de Heinz. Os 

corpos de Heinz normalmente não são visualizados nos eritrócitos circulantes, a não 

ser que o portador seja esplenectomizado, mas podem ser detectados quando os 

eritrócitos são incubados com corantes indutores, como o Azul de Cresil Brilhante. 

Em geral, o grau de instabilidade da hemoglobina instável está relacionado com a 

produção de corpos de Heinz e com a gravidade da anemia. (SILVA; HASHIMOTO, 

1999). 

 De acordo com Silva e Hashimoto (1999) o diagnóstico laboratorial das 

hemoglobinas instáveis deve ser realizado utilizando-se técnicas específicas de 

desnaturação ao calor a 50 e 60°C, desnaturação pelo isopropanol-HCl a 37°C, 
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pesquisa citológica de corpos de Heinz e eletroforese qualitativa de hemoglobinas 

em pH alcalino. Outras técnicas auxiliares devem ser utilizadas quando 

convenientes e necessárias, entre as quais se destacam as dosagens de 

metaemoglobina, HbA2 e fração eritrocitária alterada. 

 O prognóstico das hemoglobinas instáveis geralmente é benigno 

(THOMPSON et al., 2003). Seu tratamento baseia-se em evitar o uso de drogas 

oxidantes; prevenir as infecções (indutoras de precipitação da hemoglobina); e 

administrar ácido fólico em doses baixas. Nas formas graves, a administração de 

papas de hemácia podem ser requeridas.  

 As hemólises podem causar um aumento no nível de Ferro sérico, sendo 

necessário a administração de substâncias quelantes para controlar o acúmulo 

deste elemento metálico. A esplenectomia também pode ser útil em alguns casos, 

embora hajam casos onde este o procedimento cirúrigico causa mais malefícios do 

que benefícios:  nas variantes com alta afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, há 

registros de mortes por tromboembolia secundária, devido à uma eritrocitose 

compensatória exagerada pós-esplenectomia e associada à hemólise e plaquetose. 

A esplenectomia, se indicada, deve ser realizada após os seis anos, com vacinação 

antipneumocócica prévia e profilaxia penicilínica após a idade adulta, devido à alta 

incidência de septicemia por germes encapsulados (ORLANDO et al., 2000).    

 O quarto grupo, das hemoglobinas com alterações funcionais, abrangem as 

metaemoglobinas (HbM) e ocasionam cianose e alteração de afinidade da 

hemoglobina pelo oxigênio (SILVA; HASHIMOTO, 1999). 

 

 O último grupo, das hemoglobinas com fenótipos talassêmicos, são as 

variantes provocadas por falhas no processo de regulação da síntese das globinas. 

Tais falhas decorrem da adição de aminoácidos à porção C-terminal das globinas 

alfa e beta ou pelo pareamento desigual do cromossomo 11 no processo da mitose 

celular. O resultado final destas alterações incluem a ausência ou a produção 

insuficiente de cadeias de globinas. As Alfa Talassemias decorrem de erros na 

cadeia alfa das globinas e as Beta Talassemias são conseqüências de alterações na 

cadeia beta (SILVA; HASHIMOTO, 1999).  
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 Em algumas variantes talassêmicas, como na beta talassemia maior, a forma 

mais severa desta doença, apresentam uma anemia acentuada e exigem 

regularmente, dos indivíduos afetados, transfusões de sangue para sobreviverem 

(SILVA; HASHIMOTO, 1999). Os primeiros sintomas costumam surgir após o sexto 

mês de vida, quando a quantidade de hemoglobina fetal diminui substancialmente e 

a síntese de hemoglobina A1 não ocorre devido à falta de produção de cadeias beta. 

Desse modo, é recomendável que as crianças afetadas sejam acompanhadas desde 

os primeiros meses de vida. O tratamento da doença consiste em suplementação 

com ácido fólico, monitorização atenta às crises de hemólise da anemia e possíveis 

complicações como a sobrecarga de ferro, o déficit de crescimento, a osteopatia, e 

as transfusões de sangue (THOMPSON et al., 2003; ORLANDO et al., 2000). 

 Diferente das talassemias maiores, as beta talassemias menores não 

possuem complicações clínicas ou sintomas evidentes, pois a medula óssea 

consegue compensar a anemia causada pela discreta diminuição da produção de 

globinas beta. No entanto, alguns indivíduos podem apresentar sinais de cansaço ou 

fraqueza quando submetidos ao esforço prolongado ou quaisquer atividades físicas 

(THOMPSON et al., 2003; ORLANDO et al., 2000; SILVA & HASHIMOTO, 1999). 

 

3.3.6. HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO 

 

Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia -S.B.E.M. 

(2005), o Hipotireoidismo Congênito (HC) representa uma das causas mais 

freqüentes de retardo mental e é uma síndrome clínica causada pela deficiência de 

hormônios da tireóide, resultando numa diminuição generalizada de processos 

metabólicos. 

De acordo com Franco et al. (2004), os hormônios tireoidianos regulam o 

metabolismo orgânico, aumentando o consumo de O
2
, a síntese protéica, o 

crescimento e a diferenciação dos tecidos. É importante na regulação da 

temperatura corporal, função cardiovascular, motilidade intestinal e reflexos 

neurológicos. Durante a vida fetal e nos dois primeiros anos, são essenciais para o 
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crescimento e desenvolvimento do sistema nervoso e esquelético. Assim, como 

conseqüências do HC estão as alterações no crescimento e desenvolvimento 

mental. Contudo, as manifestações dessa síndrome podem ser prevenidas através 

do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. 

As principais manifestações clínicas da doença são: icterícia prolongada (37 

dias), fontanela anterior alargada, distensão abdominal, hérnia umbilical, hipotonia, 

choro rouco, perfusão periférica inadequada, bradicardia, diminuição da pressão 

arterial, derrame pericárdico, bócio, retardo na maturação óssea, retardo no 

crescimento e deficiência mental (FRANCO et al., 2004). 

A prevalência dessa doença é em torno de 1/4000, ou seja, um número 

bastante considerável, por isso que o teste para a detecção do HC é muito 

importante, uma vez que as manifestações clínicas da doença são raras e/ ou 

escassas ao nascimento, surgindo gradativamente ao longo do tempo (FRANCO et 

al., 2004). 

No teste do pezinho é detectada a quantidade do hormônio TSH no sangue 

do recém nascido. Esse hormônio é o responsável por regular os níveis de 

hormônios tireoidianos, assim se o TSH estiver em níveis anormais pode ser um 

indício de problemas com os hormônios da tireóide e uma possível HC (FRANCO et 

al., 2004). 

O tratamento do hipotireoidismo congênito é realizado com a administração 

via oral de levo-tiroxina sódica, uma forma inativa dos hormônios tireoidianos, 

regulando assim os níveis hormonais no recém-nascido e evitando que a doença 

progrida (S.B.E.M., 2005). 

 

3.3.7. SÍNDROME DE DOWN 

 

A Síndrome de Down é uma manifestação genética descoberta há mais de 

um século por John Langdon Down. Segundo Moreira et al. (2000), John apresentou 
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uma cuidadosa descrição clínica da Síndrome, porém se enganou ao estabelecer 

relações étnicas à essa condição. Hoje se sabe que a Síndrome de Down pode estar 

indiferente da raça ou das classes sociais. 

A Síndrome de Down (SD) pode estar relacionada a diferentes alterações 

cromossômicas. Segundo Castelão et al. (2003), em 95% dos casos, as 

modificações da Síndrome de Down resultam da presença de um cromossomo extra, 

o de número 21, sendo os 5% restantes referentes aos casos de translocação e 

mosaicismo. Nos casos de translocação, o indivíduo apresenta 46 cromossomos e o 

cromossomo 21 está aderido a outro par, geralmente o 14; nos casos de 

mosaicismo, há uma mistura de células normais apresentando 46 cromossomos com 

células anormais apresentando 47 cromossomos. 

Segundo Moreira et al. (2000), a SD constitui uma das causas mais 

freqüentes de deficiência mental, compreendendo cerca de 18% do total de pessoas 

com deficiências mentais em instituições especializadas. Segundo Oliveira Filho 

(2001), a maior parte dos portadores da síndrome tem retardo mental leve, 

moderado ou severo. 

Além da deficiência mental e de causar atrasos no desenvolvimento da 

pessoa, a Síndrome de Down, segundo Moreira et al. (2000), ainda é responsável 

por alguns outros problemas de saúde em seus portadores, como a hipotonia, o qual 

é apresentada em todos os portadores da síndrome, e outros como: problemas de 

audição em 50 a 70% de seus portadores; cardiopatia congênita em 40% dos 

portadores; problemas de visão em 15 a 50%; distúrbios da tireóide (15%); 

problemas neurológicos em 5 a 10%; alterações na coluna cervical (1 a 10%); 

obesidade e envelhecimento precoce. A Síndrome de Down, que é considerada de 

natureza subletal em termos de desenvolvimento, ainda gera aborto prematuro em 

70 a 80% dos casos. 

Um dado importante sobre a probabilidade de uma criança com a síndrome 

de Down nascer, segundo Castelão et al. (2003), aumenta principalmente com o 

avanço da idade materna. Aos 20 anos, a probabilidade é de 1:1500; aos 35, sobe 

para 1:380; e aos 45 anos a incidência gira em torno de 1:28. 
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Apesar de não haver cura para a síndrome, Castelão et al. (2003) exprime 

que a qualidade de vida dessas pessoas tem melhorada significativamente. 

Segundo Marques e Nahas (2003), a melhora no padrão de vida dessas pessoas se 

deve às oportunidades de educação, lazer, emprego e integração social. Comprova-

se tal afirmação ao se observar que a expectativa de vida em 1920 não passava de 

dez anos, hoje, alcança os 56 anos em países desenvolvidos. 

 

3.3.8. SÍNDROME ALCOÓLICA FETAL 

 

A Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) é causada pelo uso de álcool durante a 

gestação. Não há a necessidade de um alto consumo de álcool pela gestante para 

que o bebê esteja em risco, pois não foi ainda estabelecido uma quantidade segura 

de consumo alcoólico durante a gravidez. O risco do feto desenvolver a síndrome, 

bem como os sintomas e as seqüelas, é proporcional à quantidade de álcool 

ingerida  (RIBEIRO et al. 1995; KAUP et al., 2001). 

 A SAF é caracterizada por microencefalia, dismorfias craniofaciais, 

malformações cardíacas e retardo no desenvolvimento mental do indivíduo. As 

crianças com a síndrome podem apresentar, devido a modificações cerebrais, 

distúrbios cognitivos como déficit de atenção e distúrbio de conduta, os quais irão 

interferir no desenvolvimento educacional, social e psicológico. (RIBEIRO et al. 

1995; KAUP et al., 2001) 

 

3.3.9. SÍNDROME DO X FRÁGIL 

 

Trata-se da causa mais frequente no mundo de deficiência mental herdada 

geneticamente. Essa patologia é originada por um defeito genético de cunho 

hereditário que afeta o gene FMR1, acarretando em problemas na síntese de uma 
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proteína que interfere nas estruturas e funções orgânicas (BOY et al., 2001). Sua 

incidência média é de hum para cada 5.000 indivíduos sendo, 1 em cada 4.000 

meninos e 1 em cada 6.000 meninas. O sexo feminino está mais sujeito à esta 

síndrome, visto que este gênero é portador de dois cromossomos X. A mãe pode 

transmitir a herança ao feto, embora, em alguns casos não apresente a clínica da 

doença (BOY et al., 2001). 

 Os sintomas mais comuns são o retardo mental e motor, os quais ocorrem 

em diversas intensidades, o déficit de atenção, a prega semiesca na mão, orelhas 

proeminentes, contato visual escasso, introspecção (timidez excessiva), transtornos 

oculares, problemas cardíacos, entre outros (BOY et al., 2001). 

A síndrome do X frágil é doença com alta incidência e que apresenta quadro 

clínico com sintomas pouco específicos, o diagnóstico é, portanto, de extrema 

importância e realiza-se através da triagem pré-natal, quando a mãe é portadora do 

gene. Um estudo molecular pode ainda ser realizado através do sangue do paciente. 

(BOY et al., 2001). 

 

3.3.10. TOXOPLASMOSE 

 

De acordo com Gomella (2006) o Toxoplasma gondii é um protozoário 

intracelular e causador da toxoplasmose, onde o gato desempenha a função de 

hospedeiro primário. Tal protozoário apresenta três formas em seu ciclo: o oocisto, o 

taquizoíto, e os bradizoítos.  

A transmissão para o feto ocorre pela via transplacentária, e apresenta taxa 

de transmissão maior nos estágios mais avançados da gestação: 17% no primeiro 

trimestre; 25% no segundo; 65% no terceiro. Os prematuros apresentam maior 

incidência de toxoplasmose congênita que os recém nascidos (GOMELLA, 2006).  

As infecções ocorridas na gestação inicial causam efeitos fetais mais graves: 

aborto, natimorto ou teratogênese. Quando ocorre a transmissão mais tardia, 
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observa-se frequentemente o quadro sub-clínico. Cerca de 70% a 90% das crianças 

com infecção congênita são assintomáticas ao nascimento, no entanto, a 

incapacidade visual, distúrbios do aprendizado ou incapacidades mentais podem ser 

aparentes apenas meses ou anos mais tarde. A tríade clássica dessa doença é a 

hidrocefalia obstrutiva, corioretinite e calcificações intracranianas. Entre os sinais e 

sintomas proeminentes estão anormalidades do líquor, anemia, convulsões, 

hiperbilirrubinemia, febre, vômitos, diarréia, catarata e glaucoma (NEME, 1988). 

O diagnóstico é feito por meio de exames laboratoriais com as seguintes 

técnicas: imunofluorescência indireta para anticorpos do tipo imunoglobulina G e 

imunoglobulina M; ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay), PCR 

(Polymerase Chain Reaction). Exames radiológicos cerebrais, de ossos longos e 

avaliações oftalmológicas também são empregadas (GOMELLA, 2006).  

Gomella (2006) afirma que a toxoplasmose congênita pode ser tratada, mas 

não é curável. Os agentes terapêuticos são efetivos para matar a fase de taquizoíto 

do parasita, mas não de erradicar os bradizoítos na forma de cisto. O tratamento da 

toxoplasmose materna aguda parece reduzir o risco de infecção fetal e diminui a 

probabilidade de infecção congênita. 

Não há vacina para a toxoplasmose congênita e a prevenção é realizada por 

medidas alimentares e de higiene. Gestantes devem evitar o consumo de carne crua 

ou malcozida, além de evitar o contato com fezes de gato ou caixas de dejetos. 

Outro cuidado importante seria a repetição do teste laboratorial, já que a 

toxoplasmose materna não revela sintomas em mais de 80% dos casos. Na França 

os indivíduos realizam mensalmente os exames, dessa forma, obtém-se o 

diagnóstico precoce da infecção materna, o que diminui o risco de transmitir o 

parasita ao feto (LEMES, 2009). 
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3.4. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DE DOENÇAS QUE PODEM CAUSAR 

DEFICIÊNCIA MENTAL 

 

Os dados epidemiológicos são uma importante ferramenta da saúde por 

viabilizarem que os esforços em busca da melhoria e garantia da saúde seja feita de 

maneira eficaz e eficiente. Costuma-se pensar que doenças causadoras de 

debilidades mentais têm uma baixa incidência na população. Esse pensamento pode 

ser considerado verdadeiro se for levada em conta cada doença isoladamente. 

 Considerando apenas os erros inatos de metabolismo, no Brasil, a freqüência 

é de aproximadamente 1/5000 nascidos vivos (MARTINS, sem data).A 

fenilcetonúria, por exemplo, é uma doença metabólica hereditária que atinge alguns 

valores significativos (MONTEIRO et al., 2006). 

Segundo os dados apresentados no artigo “Fenilcetonúria no Brasil: 

evolução e casos”, a prevalência dessa doença desde 2001 vem diminuindo, fato 

que pode estar diretamente relacionado à regularização da Triagem Neonatal, o 

teste do pezinho, vigorada pela Portaria do Ministério da Saúde nº 822 de 6 de junho 

de 2001. 

A importância epidemiológica das doenças mentais é reforçada se forem 

analisados os dados de prevalência das pessoas portadoras do gene da fibrose 

cística em alguns estados brasileiros, apresentados na tabela 3. Da mesma forma, 

na tabela 4, os dados referentes às doenças que podem causar debilidades mentais 

são relevantes e ilustram o peso das ciências exatas somadas às ciências da saúde 

nas ações políticas e administrativas das patologias no Brasil. 
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TABELA 4 – ESTIMATIVA DE PREVALÊNCIA DE PESSOAS PORTADORAS 

DO GENE DA FIBROSE CÍSTICA EM ALGUNS ESTADOS BRASILEIROS. 

Estado Prevalência Portadores de 

fibrose cística 
Rio Grande do 

Sul 

1:1.587 1:20 

Santa Catarina 1:12.048 1:56 

Paraná 1:6.803 1:42 

São Paulo 1:32.258 1:90 

Minas Gerais 1:20.408 1:72 

TOTAL 1:7.358 1:43 

Fonte: LUZ, G. dos S. et al. (2008) 

 

TABELA 5 – PREVALÊNCIA DAS DOENÇAS RASTREADAS PELO 

PROGRAMA NACIONAL DE TRIAGEM NEONATAL NO PARANÁ. 

Doença Prevalência (por 

nascidos vivos) 
Fenicetonúria 1:20.000 

Hipotireoidismo 

congênito 

1:3.600 a5.000 

Fibrose cística 1:7.000 

Anemia falciforme 1:2.500 

Deficiência de 

biotinidaase 
1:22.000 

Fonte: LUZ, G. dos S. et al. (2008) 

 

 


