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As informações contidas neste guia são recomendações 
baseadas em evidências científicas de estudos sobre 
crianças e adolescentes com a Síndrome de Williams. 
Para outros aspectos, psicológicos e pedagógicos, parti-
culares da criança ou do adolescente com a síndrome, 
pais e/ou cuidadores deverão procurar profissionais 
devidamente qualificados.  
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Este guia de orientações é fruto do 

trabalho em uma das linhas de investigação 

do Programa de Pós-graduação em Distúrbios 

do Desenvolvimento (PPG-DD) da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, em colaboração com 

a Associação Brasileira de Síndrome de Wil-

liams (ABSW) e o Departamento de Genética 

do Instituto da Criança do Hospital das Clíni-

cas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo.  

Em 2003, sob a coordenação dos professores Maria 

Cristina Triguero Veloz Teixeira e Luiz Renato Rodrigues 

Carreiro, iniciaram no PPG-DD os primeiros estudos sobre 

a Síndrome de Williams (SW). Na fase inicial, os trabalhos 

desenvolvidos focaram a caracterização do fenótipo cogniti-

vo, comportamental e de linguagem de crianças e adoles-

centes com a SW, assim como a verificação de indicadores 

de funcionamento adaptativo de crianças e adolescentes e 

de pais e cuidadores de pessoas acometidas pela síndrome.  

A partir de 2011, outros trabalhos foram desenvolvidos 

focados em programas de treinamento parental para a es-

timulação de habilidades educativas parentais, para mane-

jo de problemas de comportamento e de problemas de saú-

de mental dos filhos acometidos pela síndrome, assim co-
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mo para a prevenção de estresse parental e melhora na 

qualidade de vida dos pais.  

Em 2012, iniciaram-se outros estudos direcionados a 

crianças com SW, em idade pré-escolar e escolar, visando 

avaliações de habilidades cognitivas, funcionamento adap-

tativo, padrões comportamentais, habilidades de lingua-

gem e padrões de comunicação. Esses últimos estudos têm 

como finalidade realizar, com essas crianças, intervenções 

para estimulação de habilidades de consciência fonológica, 

de leitura e escrita, e de manejo comportamental para oti-

mizar o processo de inclusão escolar, uma vez iniciada a 

alfabetização. O PPG-DD também desenvolve estudos so-

bre outras síndromes genéticas, como Síndrome de Prader-

Willi, Síndrome de Cri Du Chat, Síndrome de Down e Sín-

drome de Noonan.  

O guia está composto por uma série de recomendações 

que poderão auxiliar o trabalho de pais, cuidadores e pro-

fessores, nos seguintes aspectos: informações gerais sobre 

a síndrome, caracterização de padrões de funcionamento 

cognitivo, comportamental, de linguagem e de comunica-

ção, assim como manejo de dificuldades emocionais e 

comportamentais, e manejo educacional de crianças e ado-

lescentes no contexto familiar e escolar. 
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PREFÁCIO 

 

 

 

Há 16 anos, quando foi confirmado o diagnóstico de 

Síndrome de Williams em minha filha, Jéssica, eu jamais 

tinha ouvido falar dessa síndrome. Entrei em desespero, 

pois no Brasil não havia informações sobre o assunto, e os 

profissionais desconheciam a doença. Algum material já 

existia, porém com pesquisas realizadas em outros países.  

As dificuldades advindas da falta de conhecimento em 

outros idiomas e do pouco acesso à Internet impunham 

uma grande barreira para que pudéssemos obter as infor-

mações necessárias sobre o assunto. Angustiados com es-

sa falta de informação, unimo-nos, familiares e profissio-

nais, para, juntos, aprofundarmos os conhecimentos. Essa 

união resultou na criação da Associação Brasileira de Sín-

drome de Williams – ABSW, que tem como um dos princi-

pais objetivos, além de dar apoio às famílias, propor, bus-

car e incentivar as pesquisas. 

Hoje, devido ao acúmulo de informações geradas du-

rante esses anos, vimos a necessidade de criar material 

informativo que fosse mais acessível para as famílias, em 

apoio aos seus questionamentos, e para os profissionais, 

um primeiro contato com o assunto que lhes desse respal-

do para o início de pesquisas mais abrangentes. 

Portanto, este material é de suma importância aos fa-

miliares que, muitas vezes, não sabem lidar com seus pró-
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prios filhos e tampouco dirigir-se a um profissional, sendo, 

algumas vezes, até desacreditados por falta de argumen-

tos. O material será um respaldo importante e abrirá diá-

logo entre famílias e profissionais. Ainda hoje, o diálogo é 

uma grande carência no apoio às pessoas com Síndrome 

de Williams, e a ausência de diálogo gera conflitos desne-

cessários. Assim, este trabalho vem suprir necessidades, 

na medida em que favorece a inclusão de fato, ao possibili-

tar melhor qualidade de vida às pessoas com SW. 

Sinto-me muito honrada com o convite feito pela equi-

pe do Programa de Pós-graduação em Distúrbios do De-

senvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

para escrever este prefácio, pois este guia vem ao encontro 

de um sonho que idealizei durante anos. E, também, 

imensamente grata a essa equipe, por estar disponível ao 

atendimento das pessoas com a Síndrome de Williams, 

sempre pronta a nos acolher com profissionalismo e dedi-

cação. 

 

Jô Nunes 

Presidente da ABSW 
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1 

DIAGNÓSTICO E PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 

 

 

A síndrome foi descrita, de modo inde-

pendente, em 1961 e em 1962, respectiva-

mente pelos médicos cardiologistas Willi-

ams e Beuren, e, então, denominada Sín-

drome de Williams-Beuren. Atualmente é 

identificada, na maior parte dos estudos, como 

Síndrome de Williams.1  

O diagnóstico da doença pode ser reali-

zado desde os primeiros dias de vida.  

A Síndrome de Williams (SW) é uma doença genética 

causada por uma deleção hemizigótica de múltiplos genes 

na região cromossômica 7q11.23 e, dentre os genes deleta-

dos, destaca-se o gene da elastina.2 

O diagnóstico clínico da SW é baseado em critérios clí-

nicos como dismorfismos faciais, pregas epicânticas, intu-

mescência periorbitária, estrabismo, íris estrelada, narinas 

antevertidas, filtro longo, lábios grossos, estenose aórtica 

supravalvar, sinostose radioulnar, frouxidão ligamentar, 
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hiperacusia, comportamento amigável e deficiência intelec-

tual de grau leve a moderado. A confirmação diagnóstica 

deve ser estabelecida pelo encontro da microdeleção em 

7q11.23, que pode ser pesquisada pela técnica de FISH 

(Hibridação in situ por Fluorescência) ou pela MLPA (Multi-

plex ligation-dependent probe amplification).3-5  

A incidência da doença é de 1:20.000 a 1:50.000 nas-

cidos vivos, com prevalência entre 1:7.500 e 1:20.000 nas-

cidos vivos.6 

A maioria dos casos é de ocorrência 

esporádica, e esses casos raramente 

são familiares.  
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2 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

DO FUNCIONAMENTO COGNITIVO 

 

 

 

Com base em evidências científi-
cas, podem ser observadas as seguin-
tes características:6,7 

 

 Graus variados de deficiência in-�

telectual (leve, moderado e grave). 

� Atrasos globais de desenvolvimento.  

� Déficits em habilidades visuoespaciais:  

dificuldade em ordenar, guardar e mani-

pular informações sobre a distribuição de 

objetos no ambiente. 

� Dificuldades ou déficits em habilidades de memória  

de trabalho: dificuldade em reter na memória e em mani-

pular informações em curto período de tempo. 

� Dificuldade em organização e processamento de in- 

formações: dificuldade em organizar e em ordenar informa-

ções para se planejar. 
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� Dificuldade em estabelecer prioridades para a execu- 

ção de tarefas. 

� Bom desempenho em tarefas que demandam habili- 

dades de memória auditiva e verbal: executam, com facili-

dade, tarefas que dependem de guardar informações forne-

cidas verbalmente. 

� Déficits de controle inibitório: dificuldade em inibir  

comportamentos, inclusive aqueles inadequados ao contex-

to no qual está inserido. 

� Hiperacusia ou hipersensibilidade auditiva (sensibi- 

lidade alterada e exagerada a ruídos e estímulos auditivos 

em geral, o que faz com que se incomodem facilmente com 

esses ruídos); 

� Déficit de atenção e dificuldade para se concentrar.  
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3 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS 

HABILIDADES DE LINGUAGEM E 

 DE COMUNICAÇÃO

 

 

 

Com base em evidências cien-
tíficas, podem ser observadas as 
seguintes características:8-12 

 

� Déficits na aquisição de habi- 

lidades de linguagem. 

� Boa capacidade para comuni- 

car-se e perceber sentimentos em 

outras pessoas: são muito sensíveis 

a estados emocionais. Podem mostrar uma sensibilidade 

especial, assim como reações afetivas intensas, inclusive 

diante de pessoas estranhas. 

� Habilidades de linguagem expressiva preservadas,  

que contrastam com dificuldades em linguagem receptiva. 

Por esse motivo, é possível notar que as habilidades ver-
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bais de comunicação (fala) são mais desenvolvidas que as 

habilidades verbais de compreensão (entender a fala). Con-

tudo, frequentemente, acabam persistindo em determina-

dos temas de conversa. 

� Alterações sintático-pragmáticas, estruturais e fun- 

cionais nas habilidades de comunicação, que variam de 

acordo com o nível de deficiência intelectual (dificuldade 

em inferir conclusões sobre assuntos arrazoados no dis-

curso, falas cheias de detalhes tangenciais e, muitas vezes, 

supérfluos etc.). 

� Dificuldade em segmentar palavras.  

� Disfluências na fala (variando de pessoa para pes- 

soa, podem ser observadas hesitações, palavras não termi-

nadas, repetições de segmentos e repetições de frases, re-

petições de sons e/ou sílabas e/ou palavras, prolongamen-

tos, pausas, dentre outras). 

� São “tagarelas” ou falam em demasia; costumam ser  

muito repetitivos, com padrões de ecolalia imediata ou tar-

dia. 

� Uso excessivo de clichês, sons, entonação e pausas.  

Variando de pessoa para pessoa, em termos de frequência 

e intensidade, podem ser observados uso de frases estereo-

tipadas, recursos entonacionais e prosódicos de efeito so-

noro, na tentativa de preencher espaços comu-

nicativos. Outras evidências apontam para o 

uso de frases estereotipadas idiomáticas rebus-

cadas, assim como uso de trocadilhos e jogos 

verbais que interferem na comunicação do pon-

to de vista funcional, como, por exemplo, “a 

união faz a força” e “papo vai, papo vem”. 
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4 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

COMPORTAMENTAIS E PADRÕES 

DE SOCIALIZAÇÃO 

 

 

 

Com base em evidências cientí-
ficas, podem ser observadas as se-
guintes características:13 

 

� São extremamente simpáticos e  

entusiastas em relação à socialização. 

� São empáticos, com interesse excessivo no relacio- 

namento social, principalmente com adultos. 

� Apresentam baixa tolerância à frustração.  

� Apresentam preocupação excessiva com o bem-estar  

de outras pessoas. 

� São muito afetuosos e sensíveis ao afeto.  

� Podem apresentar estereotipias comportamentais  

(como gestos e movimentos corporais repetitivos que são 
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estranhos ou incomuns, como balançar o corpo, movimen-

tar as mãos e menear a cabeça). 

� Podem apresentar alterações de comportamento as- 

sociadas a estímulos sonoros como gritos, ruídos, estron-

dos, palmas ou risos. 

� Podem apresentar comportamentos autoagressivos e  

agressivos, dependendo de características do contexto so-

cial e do grau de deficiência intelectual. 

� Apresentam dificuldades emocionais e comporta- 

mentais. 

� Possuem medos diversos, sem causa aparente.  

� Apresentam sociabilidade excessiva que contrasta  

com pouca seletividade para estabelecer contatos interpes-

soais (inclusive com pessoas que não são do convívio fami-

liar e/ou social rotineiro). 

� Quando não estimulados devidamente, podem apre- 

sentar dificuldades em habilidades básicas da vida diária. 

� Comumente podem desviar o olhar de atividades que  

exigem atenção. Deixam de responder, envolvem-se em 

eventos alheios às tarefas estabelecidas, demoram em de-

masia no desempenho dessas tarefas e perdem coisas im-

portantes para a realização de atividades do dia a dia. 

� Frequentemente apresentam agitação e hiperativida- 

de caracterizadas pelos seguintes padrões comportamen-

tais: agitação motora, levantar-se da cadeira quando de-

vem permanecer nela, mexer o corpo mesmo quando estão 

sentados, movimentar mãos e pés, mudar de postura in-

cessantemente, falar demasiadamente. 

� Repetidamente apresentam impulsividade caracteri- 

zada pelos seguintes padrões comportamentais: dificuldade 
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em aguardar sua vez, falar sem que sejam estimulados, 

interromper conversas alheias, dificuldade em controlar 

seus impulsos, impaciência para protelar respostas, res-

ponder precipitadamente antes de as perguntas terem sido 

completadas. 

 

Comorbidades psiquiátricas também podem afetar 
pessoas com a SW. São transtornos psiquiátricos ou 
problemas de saúde mental que podem ser diagnostica-
dos na infância e na adolescência e que se sobrepõem a 
outros problemas comportamentais próprios da sín-
drome. As mais frequentes são:14 

 

� Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade;  

� Transtorno Generalizado de Ansiedade;  

� Fobias específicas;  

� Transtornos do Espectro do Autismo.  

 

Os contrastes e as assimetrias verificados em habilida-

des neurocognitivas, habilidades de linguagem e comuni-

cação e características comportamentais, no sentido de 

habilidades deficitárias ou habilidades em excesso com 

expressivo impacto social e comunicativo, foram cunhados 

por Mervis e John12 como um “perfil de picos e vales” (peak 

and valley profile). 
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5 

DESENVOLVIMENTO DE 

HABILIDADES DA VIDA DIÁRIA15 

 

 

 

Pais e cuidadores precisam ser 

instruídos por profissionais para que 

possam estimular, de maneira ade-

quada, habilidades da vida diária que 

aumentem a qualidade de vida das 

crianças e adolescentes com SW e 

dos seus familiares.  

Déficits em habilidades da vida 

diária costumam prejudicar a adap-

tação da criança ou dp adolescente 

ao seu contexto social, escolar e fami-

liar. Recomenda-se que, a partir dos 3 

anos de idade, a criança seja estimulada 

para o desenvolvimento de algumas funções e habilidades 

essenciais para a vida diária, a saber: 

� obter autonomia para alimentar-se;  

� aprender o controle de esfíncteres (vesical e anal) e  

aprender a utilizar adequadamente o toalete; 
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� desenvolver a habilidade de manter sua higiene e de  

vestir-se; 

� aprender a organizar objetos de uso pessoal como,  

por exemplo, armários, mochila escolar ou mala para via-

gem (fazer lista de itens com uso de desenhos para compo-

sição da mala e verificação de itens); 

� adquirir autonomia para locomover-se em ambientes  

internos e externos com segurança; 

� treinar o uso de escadas;  

� aprender a resolver, autonomamente, os problemas  

simples que ocorrem na vida diária; 

� participar da rotina doméstica ou da comunidade;  

� treinar para o desenvolvimento de noções de auto- 

proteção; 

� estimular interações sociais com pares e adultos com  

a devida supervisão do cui-

dador. 
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6 

A INCLUSÃO ESCOLAR DE CRIANÇAS 

COM SÍNDROME DE WILLIAMS 

NO BRASIL16,17 

 

 

 

A Lei brasileira de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, Lei 9.394/96, no ar-

tigo 59, estabelece a inclusão de crianças e 

adolescentes em escolas de ensino regular.  

Nesse sentido, conhecer formas adequadas 

de manejo comportamental das principais difi-

culdades de crianças e adolescentes com a SW 

favorecerá o seu bom desenvolvimento psicossocial e cogni-

tivo. 

O conhecimento sobre as características de comporta-

mento, cognição, linguagem, comunicação e socialização 

das pessoas com a SW é necessário porque muitas dessas 

características podem prejudicar diversas relações que se 

estabelecem nos contextos educacionais e familiares (seja 

criança-professor, criança-colegas, criança-irmãos, pais-

criança ou adolescente com SW). 
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Algumas das peculiaridades frequentemente verifica-

das no comportamento de crianças com SW em sala de 

aula são: dificuldade em prestar e manter a atenção em 

atividades acadêmicas; dificuldade em finalizar tarefas e 

em se concentrar na realização de tarefas; influenciar-se 

facilmente por estímulos alheios às tarefas escolares; difi-

culdade em seguir instruções e/ou regras; agitação motora 

e impulsividade, dentre outras. 

Crianças e adolescentes com SW tendem a ter mais di-

ficuldades no contexto escolar quando não são estimula-

das de forma correta, fazem atividades monótonas e ente-

diantes ou não são orientadas adequadamente. 

Estudos baseados em evidências mostram que, fre-

quentemente, crianças e adolescentes com SW não se be-

neficiam com os currículos pedagógicos básicos utilizados 

para a alfabetização de crianças com desenvolvimento típi-

co em escolas regulares. Aproximadamente 80% a 90% das 

crianças com SW apresentam dificuldades de aprendiza-

gem, em níveis moderado a grave, e precisam de currículos 

adaptados, assim como de treinos específi-

cos de habilidades de aprendizagem pa- ra 

leitura e escrita. Isso significa que as 

equipes educacionais deverão desen-

volver outros currículos sobrepostos 

e/ou adaptados às necessidades des- ses 

escolares.18,19  
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7 

ORIENTAÇÕES PARA O CONTEXTO 

DE SALA DE AULA EM RELAÇÃO A 

PRINCÍPIOS BÁSICOS DE 

ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS 

COM SÍNDROME DE WILLIAMS20,21 

 

 

 

Recomenda-se, para alunos 

com SW, a inclusão escolar em 

salas de aula com turmas 

pequenas de, aproximada-

mente, até dez alunos, 

equipe educacional compos-

ta pelo professor da classe, 

um auxiliar, um assessor de 

educação inclusiva, preparado 

para estimular habilidades de aprendizagem em pessoas 

com a síndrome, e, se possível, um terapeuta ocupacional. 

A equipe deverá utilizar planos pedagógicos e educacionais 
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adaptados ao funcionamento cognitivo e ao padrão com-

portamental do aluno. A escola deverá estabelecer com a 

família da criança uma parceria permanente para sua es-

timulação no ambiente familiar. As recomendações apre-

sentadas a seguir estão baseadas em evidências científicas 

de estudos anteriores.22-24 

 

Estimulação de habilidades de 

planejamento e organização25 

 

� Estimule e ensine a criança a organizar o material  

escolar. A confecção de um mapa ilustrativo colocado na 

mesa, com indicações gráficas do lugar onde cada material 

deve ficar, pode auxiliar a criança a manter o seu material 

arrumado. Quando a criança aprender essa habilidade, 

deve-se permitir que ela desenvolva o seu próprio mapa e 

estimular / recompensar o seu bom desempenho. Essas 

recomendações de mapas ilustrativos poderão auxiliar, 

também, no desenvolvimento de habilidades de orientação 

visual e espacial. 

 

Estimulação de habilidades de  

compreensão de instruções para  

realização de atividades acadêmicas26 

 

� Incentive a criança a falar ou a explicar a instrução  

de exercícios ou tarefas antes de iniciar a execução da ati-

vidade. Corrija-a e encoraje-a a utilizar um tom de voz 

adequado, sem uso de recursos sonoros alheios à própria 
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instrução. Recompense positivamente, mediante reforços 

sociais (muito bem, ótimo etc.), o desempenho adequado 

da criança: o tom de voz e a expressão verbal. 

� Introduza materiais de ensino utilizando objetos e  

temas agradáveis para a criança. Com esses materiais, or-

ganize kits para que o aluno possa realizar tarefas livres de 

escrita ou desenho de gráficos quando não estiver envolvi-

do em outras tarefas. O professor também poderá utilizar 

esses kits quando desejar realizar outras atividades, como, 

por exemplo, representação de conceitos abstratos ou jo-

gos, ou como bônus por trabalhos finalizados adequada-

mente.25  

 

Estimulação de habilidades de  

leitura, escrita e cálculo22 

 

� Utilize como abordagem de ensino de leitura estraté- 

gias que permitam ao aluno decodificar fonemas em gra-

femas e vice-versa. Use instruções fônicas explícitas que 

possibilitem a identificação de palavras e seus significados, 

assim como a compreensão dos sons da fala. 

� Desenvolva com o aluno atividades para a estimula- 

ção da consciência fonológica. Ou seja, estimule a sua ca-

pacidade de refletir sobre a estrutura sonora das palavras 

e a possibilidade de manipular os seus componentes. Utili-

ze procedimentos científicos para o desenvolvimento de 

habilidades metafonológicas e o ensino de correspondên-

cias grafofonêmicas. Essas estratégias têm se mostrado 

eficazes para auxiliar a aquisição da leitura e da escrita em 

crianças com deficiência intelectual. O software de Alfabe-

tização Fônica, desenvolvido por Capovilla, Capovilla e Ma-
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cedo28, pode ser utilizado pelo professor como material de 

apoio. A proposta do programa é que as atividades sejam 

realizadas no computador, e, gradativamente, a criança vai 

se apropriando do som das vogais, depois das consoantes 

com apenas um som, em seguida das que possuem mais 

de um som e, por fim, das que são difíceis de pronunciar 

isoladamente. As tarefas realizadas no software são ilus-

tradas de forma didática, com atividades de complementa-

ção de palavras e combinação de som / grafia. O material 

pode ser aplicado como respaldo pedagógico na alfabetiza-

ção da criança com SW. 

� É comum que crianças com SW tenham habilidades  

para a área musical, com aptidão especial para alguns ti-

pos de rimas. Nesse âmbito, a música pode ser uma ferra-

menta pedagógica de suma importância. Algumas ativida-

des para o desenvolvimento de habilidades acadêmicas, 

como rimas, parlendas e jogos musicais, podem ser um 

ótimo recurso didático. Se houver um coral na escola, é 

uma excelente oportunidade de aprendizagem e de sociali-

zação para essas crianças ou adolescentes. O material de-

senvolvido por Ger Storms28 possui sugestões e dicas de 

tarefas relacionadas com jogos musicais. São jogos como 

imitação, identificação do nome, memória auditiva, quadro 

sonoro, história sonora, dança do chapéu, jogo de rimas, 

dentre outros.29 As atividades propostas pelo autor foram 

desenvolvidas para apoiar a ação pedagógica no espaço da 

sala de aula. 

� A tarefa física de escrever pode ser cansativa para  

crianças com SW. De um lado, podem apresentar fadiga, e, 

do outro, existem dificuldades motoras de coordenação 

fina e grossa que também podem interferir na escrita. Su-

gere-se, quando necessário, o uso de dispositivos como 
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“aperto de lápis”, lápis de cera do tipo “jumbo” ou elástico 

amarrado em volta do lápis ou caneta (essas ações podem 

impedir que a criança segure o lápis ou a caneta de forma 

a ocultar o que está escrevendo). Incentive sempre o bom 

desempenho. 

� Problemas com a escrita das letras, espaçamento  

inadequado e desalinhamento das palavras são comuns. A 

criança pode apresentar dificuldade em manter a escrita 

na pauta ou, até mesmo, pular as linhas desnecessaria-

mente. O professor pode amenizar essas dificuldades in-

corporando materiais que estejam diretamente ligados aos 

interesses e à motivação da criança. Alterne atividades de 

escrita com outras atividades para evitar fadiga e desliga-

mento das tarefas, como, por exemplo, uso de alfabeto mó-

vel, sílabas móveis e palavras impressas.  

� Se possível, utilize também, para o reconhecimento  

de letras e palavras, recursos nos editores de texto de 

computadores (tamanho das letras, cor da fonte, realce, 

desenhos etc.). 

� As dificuldades em orientação visual e espacial de  

crianças com SW também interferem no desenvolvimento 

de outras habilidades acadêmicas, como o cálculo aritmé-

tico. Nesse sentido, o ensino dos números deve incorporar, 

inicialmente, materiais que possam ser manipulados pela 

criança (material concreto). Ela pode executar tarefas de 

desenvolvimento de habilidades motoras ligadas a núme-

ros que possibilitem o reforço dos conceitos (por exemplo, 

números em cinco etapas, saltar cinco vezes etc.). No tér-

mino dessa primeira etapa, é importante introduzir itens 

mais abstratos, tais como imagens. Para adição e subtra-

ção, utilize materiais concretos (blocos lógicos, material 

dourado, minicolheres, palito de sorvete, botões grandes, 
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varetas, barra de cuseinere etc.). Essas atividades podem 

ser aplicadas até que os conceitos estejam bem estabeleci-

dos e assimilados.  

� Se houver dificuldades em escrever corretamente os  

números ou em alinhá-los na página (montar contas de 

adição e subtração), a utilização de papel pautado ou qua-

driculado pode facilitar a tarefa e garantir que os montan-

tes estejam corretamente definidos na página.  

� Um recurso que pode auxiliar didaticamente o ensi- 

no da matemática é a utilização de objetos como feijões, 

bolas de gude, minibrinquedos, relógios etc. Os números 

podem ser adicionados num relógio para ajudar os alunos 

a aprender a ler o ponteiro dos minutos com mais preci-

são, ou o horário da sala de aula pode ser dividido em ter-

ços e rotulado dessa maneira. Números táteis também po-

dem ser utilizados para auxiliar nessas atividades, como, 

por exemplo, números desenhados em lixas, em papelão, 

contornados com cola colorida ou outro material que faça 

com que os números fiquem em relevo. Assim, os alunos 

poderão utilizar os números para tatear, contornar ou co-

piar.22 

� Outra forma de trabalho de identificação de números  

é a caixa manipuladora. Ela pode conter moedas, números 

em papelão ou plástico, blocos, peças de tangran, dados, 

formas geométricas de cores e tamanhos 

diferentes, papel milimetrado, números 

em quebra cabeça. Esses materiais po-

dem auxiliar o aluno na compreensão dos 

conceitos  

Matemáticos.22-24 
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8 

ORIENTAÇÕES PARA MANEJO DE 

PROBLEMAS DE DÉFICIT DE 

ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE29,30 

 

 

 

� É necessário que a cri- 

ança ou adolescente tenha 

uma rotina diária planejada 

em relação ao horário de acor-

dar, à agenda de atividades 

escolares, à agenda de ativida-

des extraescolares, à rotina de 

alimentação, à rotina de ba-

nho, à rotina de brincadeiras, à rotina familiar para reali-

zação de tarefas escolares de casa e ao horário e local para 

dormir. Essa rotina poderá ser levemente modificada, du-

rante os finais de semana, apenas em relação a atividades 

escolares que, geralmente, são preenchidas por outras ati-

vidades de convívio familiar e social. Rotinas planejadas 

evitam que a criança ou o adolescente relute em se envol-

ver em atividades menos desejáveis. 
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� Dificuldades em se concentrar e manter a atenção  

são dois dos principais problemas cognitivos e comporta-

mentais de crianças e adolescentes com SW. Diminua os 

estímulos auditivos e visuais alheios a tarefas que podem 

desviar a atenção. Evite deixar a criança próxima de jane-

las, corredores e armários em sala de aula ou em casa, du-

rante a execução de tarefas escolares. 

� Como a maioria das crianças é hipersensível ao ruí- 

do, podem incomodar-se ou distrair-se com sons inciden-

tais e irrelevantes em situações em que necessitam con-

centrar-se. Por isso, opte por locais tranquilos. 

� Seja flexível nas demandas, procure fragmentar as  

tarefas, opte por pausas ou descansos breves (cinco minu-

tos aproximadamente) entre as tarefas. Oriente uma tarefa 

por vez. Não oriente a realização da próxima tarefa sem 

certificar-se de que a tarefa anterior tenha sido finalizada 

corretamente. 

� Ao dar instruções, certifique-se de que a criança está  

atenta, pois isso irá ajudá-la a entender o que é esperado 

dela. Oriente um passo de cada vez para a realização das 

atividades escolares ou das atividades da vida diária. Soli-

cite regularmente a permanência na execução da tarefa; 

lembre a criança sobre o que ela precisa fazer e sempre 

estimule as boas respostas. 

� O professor deverá ter sempre um currículo adapta- 

do com atividades pedagógicas planejadas para que a cri-

ança possa cumprir seu tempo de aula de maneira produ-

tiva. Evite oferecer ao aluno atividades essencialmente lú-

dicas, descontextualizadas da situação escolar. 

� Incentive a criança a trabalhar em grupo. Contudo,  

opte por grupos pequenos de até quatro crianças. 
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� Frequentemente, crianças com SW são inquietas,  

agitadas e mostram-se hiperativas. Por isso, apresentam 

dificuldade em permanecer sentadas por longos períodos. 

Escolha atividades alternativas para que elas possam al-

ternar entre estar sentadas e estar em pé. Contudo, enga-

je-as em atividades adequadas ao contexto, mesmo que 

seja permanecendo em pé. Por exemplo, na escola, elas 

podem partilhar com outras crianças algumas responsabi-

lidades, pelo menos uma vez por dia: entregar documentos 

em outras salas, levar bilhetes para outros professores, 

apontar lápis na lixeira do canto da sala, apagar o quadro, 

guardar ou pegar materiais no armário, distribuir materiais 

para os alunos. Essas ações devem ser supervisionadas e 

recompensadas positivamente após o bom desempenho. 

� Se a criança abandonar a carteira, peça de maneira  

tranquila para retornar; lembre-a dos combinados de pos-

tura em sala de aula. Combine e mostre qual o momento 

adequado para colocar o papel na lixeira ou para tirar dú-

vidas com os colegas. É importante, também, estabelecer 

regras para sair da sala de aula (ir ao banheiro ou beber 

água). Quando não puder atendê-la, peça para “esperar / 

aguardar” em sua carteira.19,26,31,32 

� Em atividades que exigem desempenho em períodos  

limitados de tempo, permita que a criança visualize o tem-

po mediante uso de timers, relógios, controladores de tem-

po ou outros dispositivos que mostrem o tempo como algo 

físico. Contudo, verifique o cumprimento da tarefa antes de 

passar para a próxima. Não permita que a criança deixe 

tarefas inconclusas. Quando ela terminar a tarefa, estimu-

le o desempenho. 

� Utilize recursos visuais, como figuras com lembretes,  

dicas, sugestões e outras formas de informações, para 
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lembrar à criança ou ao adolescente os deveres, as regras e 

as responsabilidades. 

� Sempre que possível, utilize sistemas de símbolos,  

programas de recompensas, privilégios ou outros reforça-

dores para estimular motivação e bons desempenhos. Mu-

de periodicamente as recompensas. 

� Aproxime-se da criança tocando-a quando necessitar  

de atenção; a ideia é “tocar mais e falar menos”. Toque no 

ombro da criança, olhe nos olhos e declare brevemente o 

que você quer; depois a encoraje a repetir o que você aca-

bou de dizer. Evite falar demais. Proporcione consequên-

cias mais imediatas para lidar com o bom e o com mau 

comportamento, em vez de ficar “falando sem parar sobre o 

assunto”, resmungando ou fazendo longos discursos mora-

lizados sobre o problema. 

� Antecipe tarefas e demandas mais complexas medi- 

ante atividades de transição. Antes de iniciar uma nova 

atividade ou tarefa, ou antes de entrar em um lugar dife-

rente, reveja duas ou três regras que seja importante que a 

criança siga e faça com que ela as repita; estabeleça com 

ela um incentivo ou uma recompensa. 

� Professores devem concen- 

trar esforços em atividades ou 

tarefas significativas prioritárias 

para a escola (alfabetização e 

adaptação educacional, socia-

lização com pares etc.). 

 

  



34 

 

9 

ORIENTAÇÕES PARA O 

TREINAMENTO DE 

HABILIDADES SOCIAIS33,34 

 

 

 

Crianças e adolescentes 

com SW têm interesse elevado 

pela interação social com outras 

pessoas. Porém, apresentam 

déficits de habilidades sociais e 

de competências sociais impor-

tantes. Esses déficits são obser-

vados quando precisam iniciar e 

manter interações sociais com 

outras pessoas.  

As seguintes orientações podem ajudar no desenvolvi-

mento de habilidades sociais. Contudo, para aplicá-las, 

utilize sempre modelos. Por exemplo, recompense positi-

vamente desempenhos adequados como o bom comporta-

mento da criança, evite o uso de castigos, e sempre instrua 

a criança sobre aquilo que deve ser feito, certificando-se de 
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que ela compreendeu a instrução. Vejamos algumas suges-

tões: 

� Oriente e introduza habilidades adequadas para es- 

tabelecer conversas com outras pessoas como, por exem-

plo: manter distância física adequada entre ouvinte e fa-

lante; ensinar à criança quando e como ela deve interrom-

per uma conversa ou falar de alguém; ensinar que, numa 

conversa, perguntas devem ser feitas apenas quando não 

se compreende o que está sendo falado; treinar a criança a 

ser flexível em relação à manutenção de temas de conver-

sa, dentre outros. 

� Treine comportamentos sociais da criança mediante  

brincadeiras cooperativas como, por exemplo: compartilhar 

brinquedos em situações de brincadeiras em grupo; trocar 

a vez em jogos de competição; inserir a criança em jogos 

que exijam a adoção de compromissos; treinar o desenvol-

vimento de autonomia em brincadeiras independentes, 

dentre outros. 

� Treine a criança para o desenvolvimento de habilida- 

des relacionadas ao manejo da amizade como, por exem-

plo: respeitar o outro; solicitar a atenção de outras pessoas 

somente quando for necessário; compartilhar ideias e obje-

tos com amigos. 

� Treine a criança para o desenvolvimento de habilida- 

des de manejo emocional como, por exemplo: reconheci-

mento adequado e não exagerado de sentimen- tos e 

emoções positivas e negativas; solução de 

problemas da vida diária; manejo adequa-

do de conflitos, dentre outros.  
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10 

ORIENTAÇÕES PARA O MANEJO DE 

DIFICULDADES EMOCIONAIS E 

PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO 

 

 

 

As seguintes orientações estão 

direcionadas ao manejo de algumas das ca-

racterísticas comportamentais e padrões de 

socialização descritos no item 4 deste 

guia.  

Uma das abordagens psicológi-

cas que mais tem produzido evi-

dências científicas em relação ao 

manejo de problemas de comportamento 

de crianças e adolescentes com deficiência intelectual é 

a abordagem comportamental.  

Nesse sentido, Mervis e John14 recomendaram às equi-

pes de saúde a utilização de estratégias comportamentais 

para o manejo de problemas de comportamento de crian-

ças e adolescentes com SW, pela eficácia comprovada des-

sas intervenções em crianças e adolescentes com outras 
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síndromes genéticas e deficiência intelectual, assim como 

em pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo. 

As seguintes orientações podem ajudar o desenvolvi-

mento de habilidades educativas com possibilidade de se-

rem utilizadas por pais, professores e outros cuidadores.  

Sempre que a criança ou o adolescente apresentar al-

gum problema de comportamento ou comportamento ina-

dequado, recomenda-se ao cuidador que preste atenção 

aos antecedentes e às consequências produzidas por esse 

comportamento. Eventos que antecedem e seguem determi-

nados problemas de comportamento permitem entender, na 

maioria das vezes, o motivo desse comportamento34,35. 

Quando nos referimos a eventos que antecedem ao 

problema de comportamento, pais e educadores poderão 

avaliar os seguintes fatores:  

a) Quando e onde esse comportamento costuma ocorrer?  

b) Que pessoas e/ou coisas estavam presentes imedia- 

tamente antes de ocorrer o problema; quais atividades ou 

tarefas a criança estava realizando imediatamente antes de 

o comportamento ocorrer; o que outras pessoas disseram 

ou fizeram imediatamente antes de o comportamento ocor-

rer?  

c) Que outros comportamentos a criança emitiu antes  

de o problema ocorrer? 

d) Quando, onde, com quem e sob quais circunstân- 

cias é menos provável que esse problema de comportamen-

to ocorra?35 

Quando nos referimos a eventos que se seguem ao 

problema de comportamento (consequências), poderão ser 

avaliados os seguintes fatores:  
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a) O que aconteceu logo depois que o problema de  

comportamento ocorreu? 

b) O que outras pessoas fizeram logo depois que o pro- 

blema de comportamento ocorreu?  

O que a criança recebeu logo depois que o problema c) 

de comportamento ocorreu? 

d) O que a criança evitou ou do que ela escapou logo  

depois que o problema de comportamento ocorreu?35 

� Utilize ao máximo, sempre que a criança apresentar  

problemas de comportamento, as análises de antecedentes 

e consequências. Manejos desses antecedentes e conse-

quências costumam melhorar o problema. 

 � Utilize, sempre que possível, bons exemplos ou mo- 

delos de comportamento para a criança; nunca recompen-

se comportamentos inadequados; recompense positiva-

mente desempenhos adequados tão logo a criança assim se 

comporte; evite o uso de castigos e sempre instrua a crian-

ça sobre aquilo que deve ser feito, certificando-se de que 

compreendeu a instrução.  

 

Algumas sugestões para  

motivar a criança a manter  

comportamento adequado 

 

� Fique sempre atento ao motivo de um comportamen- 

to inadequado. Observe se o problema ocorreu para cha-

mar ou demandar a atenção de outras pessoas e, nesse 

caso, na maioria das vezes, o uso do castigo não resolve o 

problema. 
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� Preste atenção a bons comportamentos e procure re- 

compensá-los. 

� Quando a criança se comportar inadequadamente,  

peça a ela para descrever o que fez; expresse seu desagra-

do verbal e emocionalmente, não utilize castigos nem grite. 

Deixe-a expressar-se naturalmente e ensine formas alter-

nativas de comportamento. Utilize sistematicamente essa 

rotina de manejo.  

� Estimule brincadeiras sociais e brincadeiras inde- 

pendentes que instiguem a autonomia e tomadas de deci-

são. 

� Em relação ao cumprimento de rotinas que podem  

não ser desejadas, oriente-a a realizar atividades escolares, 

preferencialmente antes de atividades livres e sempre nos 

mesmos horários. Não mude a rotina da criança, salvo ex-

ceções. Nesses casos, elas devem ser comunicadas previa-

mente. 

� Não exagere sua empatia com a criança e também  

recomende às outras pessoas para não exagerarem quando 

as crianças mostram expressões de carinho, amizade ou 

amor. 

� Não seja autoritário, ofereça apoio à criança. Contu- 

do, não seja permissivo ou relaxado a ponto de não dar 

instruções ou regras de convívio social. Não aceite todos os 

desejos ou impulsos da criança como ordens a serem 

cumpridas. 

� Não seja negligente ou omisso em relação a compor- 

tamentos socialmente adequados que a criança deve 

aprender. 

� Não permita que seu estado de ânimo influencie ne- 

gativamente seu estilo de educar. Mantenha, sempre que 
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possível, as mesmas estratégias educativas. Defina regras 

de convivência claras e exija o seu cumprimento. 

� Fique atento às dificuldades emocionais e compor- 

tamentais que podem indicar sintomas psiquiátricos de 

difícil manejo como, por exemplo, em relação à depressão, 

à ansiedade, à fobia e ao déficit de atenção e hiperativida-

de, descritos nos tópicos 3 e 4 deste guia. 
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CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 
 

 

 

As estratégias de manejo apresentadas no guia podem 

ser ferramentas didáticas apropriadas para o desenvolvi-

mento de habilidades de aprendizagem, habilidades sociais 

e repertórios comportamentais adequados de crianças e 

adolescentes com SW. Contudo, é importante salientar que 

educadores e pais devem estar atentos às especificidades 

que demandem outros tipos de intervenções concernentes 

à dificuldade da criança.  

Grupos de pesquisa do Brasil e de outros países conti-

nuam à procura de novas evidências científicas de progra-

mas de intervenção que melhorem o funcionamento psi-

cossocial, as habilidades cognitivas 

e as habilidades acadêmicas de 

pessoas com a síndrome. 
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