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PREFÁCIO 
 

 

Em 2018, comemoramos os 20 anos da recomendação, pela CAPES, do Pro-

grama de Pós-graduação Stricto Sensu em Distúrbios do Desenvolvimento 

(PPGDD) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). No fio da história, en-

contramos alguns marcos significativos de nossa trajetória. Em 1973, surgiu o em-

brião do PPGDD, a Habilitação em Magistério de Deficientes Mentais, no Curso de 

Pedagogia, quando a UPM foi a primeira universidade brasileira a criar tal habili-

tação. Em 1990, por iniciativa da então Reitora da Universidade Mackenzie, Pro-

fessora Doutora Aurora Catarina Albanese, foram criados os primeiros cursos de 

pós-graduação stricto sensu no âmbito da Universidade. Na ocasião, foi proposta a 

criação do Programa de Pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvimento pela 

Professora Maria Eloísa Famá D’Antino e pelo Professor Francisco Baptista As-

sumpção, com apoio da então Diretora da Faculdade de Letras, Educação e Psico-

logia, Professora Maria Lucia Marcondes Carvalho Vasconcelos. 

Antes da recomendação do PPGDD pela CAPES, é preciso salientar os quase 

20 anos na formação de educadores na área da deficiência. Tal experiência propi-

ciou a implantação, em fevereiro de 1992, da Pós-graduação em Distúrbios do De-

senvolvimento. Foi uma natural e necessária continuidade e progressiva proposta 

de qualificação de profissionais envolvidos, direta ou indiretamente, com a área 

dos distúrbios do desenvolvimento e deficiências. Teve início a primeira turma, 

formada por 20 alunos provenientes de diferentes áreas do conhecimento, apon-

tando para o caráter interdisciplinar da proposta. As aulas eram noturnas com a 

participação de professores convidados: José Salomão Schwartzman, Francisco 

Baptista Assumpção, Ligia Assumpção Amaral, Maria Alice Setúbal, Maria Júlia Ko-

vács, Maria Helena Sprovieri e Elisabeth Becker.  

A implantação desse Programa de Pós-graduação veio preencher um espaço 

de reflexão, de estudos e pesquisas aplicadas, enfim, de produção acadêmica nessa 

área, ainda incipiente em nosso país, no que se refere às pessoas com distúrbios / 

deficiências, especialmente no trato interdisciplinar das questões que envolvem o 

ciclo de vida desse contingente da população.  

Ao longo de seus primeiros anos de existência, o Programa de Pós-graduação 

em Distúrbios do Desenvolvimento pode ser caracterizado por dois fortes mo-

mentos: o primeiro, em 1996, ao ter sido visitado por consultores CAPES que, em-

bora sinalizando a necessidade de contratação de professores em tempo integral, 

emitiram parecer favorável ao curso. O segundo momento, em fevereiro de 1998, 

quando recebeu o respaldo da nova Reitoria, empossada em julho de 1997, bem 

como da Administração Geral da Universidade e pôde, então, atender ao requisito 

de contratação de professores doutores em tempo integral. 
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Foi com a posse da então nova Reitoria que a Pós-graduação passou a se 

constituir, de fato, em prioridade política da UPI. Para tanto, o então Reitor Cláudio 

Lembo nomeou a Professora Doutora Maria Lucia Marcondes Carvalho Vasconcelos 

como Coordenadora Geral de Pós-graduação, com a incumbência expressa de im-

plantar uma nova política de pós-graduação, com ênfase em Programas de Mes-

trado e Doutorado. Aquele momento da Universidade foi marcado por profundas 

mudanças, dentre elas a reformulação estrutural da Pós-graduação, com a ocupa-

ção de espaço físico próprio e a criação de infraestrutura administrativa, de labora-

tórios e equipamentos compatíveis com as exigências e recomendações da CAPES. 

Dentre essas reformulações, cabe ressaltar a contratação de docentes com reconhe-

cida produção científica nas áreas específicas do tripé Educação-Psicologia-Saúde, 

em regime de tempo integral, no intuito da criação efetiva de espaço acadêmico 

de estudos, pesquisas e de formação de novos docentes-pesquisadores.  

Na ocasião, no âmbito do Programa, foram contratados, em tempo integral, 

os Professores Doutores Francisco Baptista Assumpção, José Salomão Schwartz-

man, Marcos José da Silveira Mazzotta e Maria Helena Sprovieri, os quais passa-

ram a fazer parte do corpo permanente do Programa. 

Em 1998, o Programa obteve a recomendação pela Coordenadoria de Aper-

feiçoamento de Pessoal de Ensino Superior – CAPES, com vinculação na área in-

terdisciplinar, ano em que foi apresentada a primeira Dissertação de Mestrado do 

nosso Programa.  

Cabe apontar que, em todo o País, inexistem Programas de Pós-graduação 

Stricto Sensu com características similares ao nosso, e aqueles que se aproximam 

têm exatamente caráter disciplinar, de modo que as pesquisas oriundas deste Pro-

grama têm caráter eminentemente interdisciplinar, congregando, especialmente 

as áreas de Psicologia, Educação e Saúde.  

A implantação do Doutorado, no âmbito do Programa de Pós-graduação em 

Distúrbios do Desenvolvimento, foi resultado dos mais de dez anos dedicados à 

implantação e à consolidação do Mestrado, tendo sido reconhecido em 2008 sob 

a Coordenação do Professor Doutor Decio Brunoni.  

Desde sua constituição, nosso Programa vem se ampliando e demonstrando 

nível de produtividade e excelência que permitiu que alcançássemos nota 6 na úl-

tima avaliação trienal da CAPES.   

O corpo docente conta atualmente com 15 professores permanentes e dois pro-

fessores colaboradores, e o objetivo é continuar formando mestres e doutores numa 

perspectiva interdisciplinar. O resultado desse trabalho nos orgulha: nos últimos dez 

anos (2008-18), o PPGDD formou 253 mestres. Em fevereiro de 2012, o primeiro dou-

tor. De lá para cá, mais 58 alunos concluíram o doutorado.  

Poder, nesse momento, apresentar aos leitores uma obra construída co-

letivamente por todos nós professores e muitos de nossos alunos, formados e 
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atuais, além de docentes convidados de outras instituições, é motivo de muito 

orgulho e alegrias por continuarmos presentes e atuantes nesse Programa 

desde sua concepção e implantação.  

Construir a história, compartilhar ricas experiências e poder contá-la é, sem 

dúvida, um privilégio que a Universidade Presbiteriana Mackenzie nos concedeu.  

Apresentamos, assim, aos nossos leitores, os 39 capítulos que resultam de 

nossa recente trajetória de pesquisas na área dos Transtornos do Desenvolvi-

mento, acreditando que a função acadêmica de maior relevância é poder oferecer, 

ao público em geral, conhecimentos produzidos intramuros da Universidade. Eles 

foram escritos por cerca de 150 colaboradores, e a maioria absoluta é constituída 

por alunos do PPGDD: mestres, doutores, mestrandos, doutorandos e alunos de 

graduação em Programas de Iniciação Científica ou Trabalhos de Conclusão de 

Curso.  

Podemos, com certeza, dizer que olhamos para o passado com orgulho, para 

o presente com otimismo e sentimento de realização, e para o futuro com a certeza 

de que amanhã estaremos melhores. 

 

Professor Doutor José Salomão Schwartzman 

Professora Doutora Maria Eloísa Famá D´Antino 

 

Dezembro de 2018. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

O Programa de Pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvimento (PPGDD) 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) tem se destacado nos cenários 

intelectual da pesquisa e social da extensão, conseguindo a importante missão de 

produzir dados científicos e transformá-los em conhecimento que pode ser apli-

cado nas áreas da Saúde e da Educação. 

O livro que apresentamos traz essas características de seriedade e de com-

promisso com a divulgação da ciência a todos os recantos que ela puder alcançar. 

Educação, medicina, fisioterapia, fonoaudiologia, farmácia, biologia, áreas da psi-

cologia e tecnologia se mesclam no contexto da interdisciplinaridade, dando um 

colorido próprio a esta produção conjunta dos professores do PPGDD. O Centro 

de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da UPM congrega diferentes cursos da 

área da Saúde e tem, no seu PPGDD, uma ação expressiva de produções qualifica-

das em termos de artigos e livros, além da sua primorosa formação discente, fator 

que contribui para sua classificação como curso de excelência pela CAPES. Por 

essa razão, o leitor perceberá os muitos matizes das pesquisas aqui desenvolvidas. 

O empenho em produção científica e formação discente será encontrado nos 

capítulos apresentados em Distúrbios do Desenvolvimento: estudos interdisci-

plinares, livro que se apresenta dividido em três seções temáticas, de modo a dar 

espaço à diversidade de produções científicas realizadas no âmbito do PPGDD. 

A primeira seção, Ambiente Clínico, integra muitos textos relacionados à 

linha de pesquisa “Estudos do desenvolvimento e seus transtornos nas áreas clí-

nica, cognitiva, comportamental e epidemiológica”. Os capítulos tratados nessa se-

ção descrevem a importância da abordagem clínica dos diferentes transtornos, 

deficiências e as múltiplas dimensões associadas a eles.  

A segunda seção, Ambiente Escolar e Institucional, apresenta capítulos as-

sociados ou que atravessam conhecimentos abordados no âmbito da linha de pes-

quisa “Políticas e formas de atendimento em educação, psicologia e saúde”. Essa 

linha de pesquisa se concentra no estudo das políticas nacionais relacionadas às 

pessoas com deficiências, procedimentos especializados e programas de atendi-

mento público e privado. Dessa forma, nessa seção são tratados temas que abran-

gem a questão da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde, inclusão, formação de professores para o trabalho com intervenções em 

funções executivas em crianças, dentre muitas outras possibilidades.  

A terceira seção, Tópicos experimentais e de investigação, recebeu muitas 

contribuições de capítulos de pesquisas associadas à linha “Neurociências do desen-

volvimento”, que se ocupa das interfaces ligadas à investigação dos mecanismos 
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básicos neurais determinantes ou que participam no estabelecimento dos distúr-

bios do desenvolvimento. Nela são conduzidos estudos com animais e seres hu-

manos com observação e registro de dados do fenótipo comportamental e mole-

cular. Além disso, estão presentes, também nessa seção, estudos que envolvem 

tecnologia, apresentando a interface do Programa com trabalhos das áreas da en-

genharia e ciência da computação. 

Na certeza de que o leitor, ao entrar em contato com o conteúdo de cada um 

dos capítulos que compõem as sessões, encontrará material denso, atual, criterioso 

e crítico na área dos Distúrbios do Desenvolvimento, convidamos todos a uma ex-

celente leitura.  

 

Professora Doutora Berenice Carpigiani 

Diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 

 

Professor Doutor Luiz Renato Rodrigues Carreiro 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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No excelente artigo “Classificando as pessoas e suas perturbações: a “revo-

lução terminológica” do DSM III” (42), as autoras descrevem a profunda mudança 

no paradigma do entendimento da doença psiquiátrica em relação ao DSM II. A 

terceira edição começou a ser preparada em 1974 e foi publicada em 1980. Pon-

tuam que a mudança se deu no sentido do pensamento psiquiátrico dominado 

pela psicanálise (visão eminentemente psicológica da perturbação mental) e pela 

antipsiquiatria (visão psico-político-social) para a visão fisicalista ou biológica im-

pulsionada pelo desenvolvimento dos psicofármacos a partir do início da década 

de 1950. Detalhes a respeito do histórico das diversas edições do DSM podem ser 

encontrados em Blashfield et al. (12). 

O DSM-III (6) propôs uma nomenclatura única, sobretudo uma única lógica 

classificatória com novas concepções sobre o normal e o patológico e a formula-

ção de grupos de transtornos. Fundamentou-se como manual ateórico, baseado 

em princípios de testabilidade e verificação a partir dos quais cada transtorno é 

identificado por critérios acessíveis à observação e mensuração empíricas. 

O primeiro grupo de transtornos listados no DSM-III foram as Disorders usu-

ally first evident in infancy, childhood or adolescence. Não aconteceram mudanças 

substanciais na edição do DSM-IV, publicada em 1994. A versão brasileira do DSM-

IV-TR (7) é a comumente usada. O primeiro grupo permaneceu com a mesma de-

signação. Nas duas edições, todos os subgrupos recebem a designação Disorders 

com exceção da Mental Retardation, nomeada apenas dessa forma. 

A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relaciona-

dos à Saúde (CID) é publicação da Organização Mundial de Saúde. A CID é legal-

mente utilizada para caracterizar diagnósticos médicos. Há relativa concordância 

da CID-9 (32) com o DSM-III e da CID-10 (33) com o DSM-IV. 

 

DISORDER, TRANSTORNO E DISTÚRBIO 

 

As versões em Inglês dos dois sistemas de classificação acima apontados 

mantêm coerentemente a designação Disorder. Nas versões em Português no Bra-

sil, no entanto, essa uniformidade não ocorre. Transtorno e Distúrbio são usados 

como sinônimos, a ponto de lermos nas diversas edições da CID-10, publicadas 

pela Edusp, com relação a Transtornos do Comportamento e Transtornos Emo-

cionais que aparecem habitualmente durante a Infância ou a Adolescência (códi-

gos F90-F98), a seguinte classificação: F90: Transtornos hipercinéticos e F90.0 

Distúrbios da atividade e da atenção. Ou seja: um distúrbio é um subgrupo de 

um transtorno. 

Assim, as designações transtorno e distúrbio foram utilizadas amplamente du-

rante a década de 1990, nas classificações oficiais, no ensino e na pesquisa. Nesse 

período, foi gestado e batizado, pelos Professores Maria Eloísa Famá D´Antino e 
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Francisco Baptista Assumpção Júnior, o Programa de Pós-graduação em Distúr-

bios do Desenvolvimento (PPGDD) da Universidade Mackenzie. Se tivessem cha-

mado de Programa de Transtornos do Desenvolvimento, teria o mesmo sucesso 

que os anos seguintes demonstrariam.  

 

IMPAIRMENTS, DISABILITIES, HANDICAPS:  

DEFICIÊNCIAS, INCAPACIDADES E DESVANTAGENS 

 

A Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades e Desvanta-

gens (International Classification of Impairments, Disabilities, Handicaps – ICIDH) 

(50) foi publicada pela OMS em 1980. Essa terminologia gerou, também, diversas 

inadequações, principalmente na área educacional e de reabilitação. No Brasil, 

acabou sendo consagrada a denominação deficiência / deficiente (o indivíduo tem 

deficiência visual; o indivíduo é deficiente visual, por exemplo). No âmbito do sis-

tema educacional brasileiro se consagrou a inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais aos que apresentam as deficiências auditiva, visual, física e 

múltipla. Enquadram-se na mesma situação os alunos com Altas Habilidades (su-

perdotação) e os com Transtorno do Espectro do Autismo. Progressiva e vasta le-

gislação trata do assunto (47). 

 

CIF: CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE,  

INCAPACIDADE E SAÚDE 

 

Aprovada em 2001 pela OMS, a CIF (34) tem como objetivo geral apresentar 

uma linguagem unificada e padronizada para identificar as condições individuais, 

estruturais e ambientais que interferem na funcionalidade.  

Divide-se em quatro domínios: funções do corpo, estruturas do corpo, ativi-

dades e participação e fatores ambientais.  

A CIF tem sido apontada como uma ferramenta multidimensional que per-

mite ver a saúde humana sob várias vertentes e realizar diversas abordagens. 

Pode ser usada em muitos setores que incluem a saúde, educação, previdência so-

cial, medicina do trabalho, estatísticas e políticas públicas. Apesar desse grande 

alcance, o uso da CIF tem sido incipiente no Brasil. Na área da educação, a utiliza-

ção da dimensão atividades e participação auxiliaria sobremaneira o planeja-

mento de intervenções para alunos com necessidades educacionais especiais. O 

PPGDD tem sido um dos raros grupos de pesquisa brasileiros a utilizar a CIF em 

amostras de escolares (29, 30). 
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DSM-5 e CID-11 

 

O Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Fifth Edition (2013) 

foi traduzido no Brasil como “Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Men-

tais – 5ª edição (DSM-5)” e publicado pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Ar-

tmed Editora (2014) com reimpressões que atualizam o manual de acordo com o 

DSM-5 Update, que já realizou atualizações em agosto de 2015, setembro de 2016 e 

agosto de 2017 (veja link do DSM-5 em www.grupoa.com.br). 

Na construção do DSM-5 houve a preocupação de estabelecer harmonização 

com a CID-11, então em elaboração. Um dos principais motivos para essa aproxima-

ção era a constatação de que, nem sempre, os diagnósticos do DSM-IV e da CID-10 

concordavam. Alinhar as duas classificações auxiliará, claro, na coleta de dados e no 

uso de estatísticas nacionais de saúde, no delineamento de ensaios clínicos e na con-

sideração de aplicabilidade global dos resultados. É vasta a literatura que discute 

criticamente as mudanças observadas no DSM-5 (4).  

A Organização Mundial da Saúde lançou, em 18 de junho de 2018, a nova Clas-

sificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 

(CID-11). A CID é a base para identificar tendências e estatísticas de saúde em todo 

o mundo e contém cerca de 55 mil códigos únicos para lesões, doenças e causas de 

morte. O documento possui uma linguagem comum que permite aos profissionais 

de saúde compartilhar informações de saúde em nível global. Esse anúncio, estam-

pado no site da Organização Pan-americana de Saúde – OPAS*, tornou conhecida a 

CID-11 ao público brasileiro interessado. O anúncio complementa: “A CID-11, que 

será apresentada para adoção dos Estados Membros em maio de 2019 (durante a 

Assembleia Mundial da Saúde), entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022. Essa ver-

são é uma pré-visualização e permitirá aos países planejar seu uso, preparar tradu-

ções e treinar profissionais de saúde”.  

O site da OPAS fornece um link que dá acesso ao ICD-11 – International Classi-

fication of Diseases – 11th Revision. The global standard for diagnostic health informa-

tion. Nesse link é possível observar os grupos de condições com central interesse 

para o PPGDD: capítulo 6: Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders. O 

grupo é assim descrito: “Mental, behavioural and neurodevelopmental disorders are 

syndromes characterized by clinically significant disturbance in an individual's cogni-

tion, emotional regulation, or behaviour that reflects a dysfunction in the psychologi-

cal, biological, or developmental processes that underlie mental and behavioural func-

tioning. These disturbances are usually associated with distress or impairment in per-

sonal, family, social, educational, occupational, or other important areas of functioning”.  

                                                           
* Disponível em https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=arti-

cle&id=5702:oms-divulga-nova-classificacao-internacional-de-doencas-cid-11&Itemid=875. Acesso 
em 18/10/2018. 

http://www.grupoa.com.br/
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5702:oms-divulga-nova-classificacao-internacional-de-doencas-cid-11&Itemid=875
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5702:oms-divulga-nova-classificacao-internacional-de-doencas-cid-11&Itemid=875
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O primeiro subgrupo é o das Neurodevelopmental disorders, praticamente 

similar ao DSM-5, em que temos: Disorders of intellectual development; Develop-

mental speech or language disorders; Autism spectrum disorder etc.  

A harmonização entre o DSM-5 e a CID-11 deverá auxiliar os profissionais, 

pacientes e famílias no campo de assistência e também na pesquisa.  

 

DESENVOLVIMENTO E SEUS TRANSTORNOS 

 

Este livro reflete as principais produções do PPGDD em três áreas do desen-

volvimento e seus transtornos: clínica, institucional e experimental. A seguir serão 

feitas considerações especiais sobre nomenclatura e classificação nessas áreas. A 

linha mestra será a adoção da nomenclatura e classificação adotada pelo DSM-5 e 

CID-11. 

 

Deficiência Intelectual  

 

Longo é o histórico da terminologia que nos levou do Retardo Mental à Defi-

ciência Mental e, finalmente, à Deficiência Intelectual (DI). Há consenso entre pro-

fissionais da saúde, educadores e periódicos científicos da área sobre a designação 

DI, que aparece nos dois sistemas de classificação acima considerados. O DSM-5 é 

bastante detalhado e utiliza a subdesignação “Transtorno do Desenvolvimento In-

telectual”. Mantém a divisão em leve, moderado, grave e profundo, mas especifica 

cada um deles com base no funcionamento e não em escores de Quociente de In-

teligência (QI). Apesar disso, aponta para a faixa de QI ao observar que “indivíduos 

com DI apresentam escores em torno de 2 desvios-padrão ou mais, abaixo da mé-

dia populacional, incluindo uma margem de erro de medida (em geral + 5 pontos). 

Em testes com desvio-padrão de 15 e média 100, isso significa um escore de 65-

75 (70+5). Cada categoria de gravidade é definida segundo especificadores nos 

domínios conceitual, social e prático. Salienta que o diagnóstico se baseia tanto em 

avaliação clínica quanto em testes padronizados que devem avaliar o funciona-

mento adaptativo e habilidades intelectuais. Apresenta três critérios diagnósticos, 

sendo que o critério diagnóstico “A” envolve os profissionais da neuropsicologia 

para a avaliação de “déficits em funções intelectuais como raciocínio, solução de 

problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica 

e aprendizagem pela experiência, confirmados tanto pela avaliação clínica quanto 

por testes de inteligência padronizados e individualizados”.  

A CID-11 detalha melhor que a CID-10 esse tópico e assim descreve as Disorders 

of intellectual development: “disorders of intellectual development are a group of etio-

logically diverse conditions originating during the developmental period characterized 
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by significantly below average intellectual functioning and adaptive behavior that 

are approximately two or more standard deviations below the mean (approximately 

less than the 2.3rd percentile), based on appropriately normed, individually adminis-

tered standardized tests. Where appropriately normed and standardized tests are 

not available, diagnosis of disorders of intellectual development requires greater re-

liance on clinical judgment based on appropriate assessment of comparable behav-

ioural indicators”. 

A CID-11 também mantém a divisão em leve, moderada, grave e profunda, 

mas não indica a pontuação de QI para classificá-la. Como se observa na descrição 

acima, apenas pontua a diferença em relação à média populacional. 

Introdução interessante na CID-11 é a categoria Disorder of intellectual de-

velopment, provisional, descrita da seguinte maneira: “Disorder of intellectual de-

velopment, provisional is assigned when there is evidence of a disorder of intellectual 

development but the individual is an infant or child under the age of four or it is not 

possible to conduct a valid assessment of intellectual functioning and adaptive be-

haviour because of sensory or physical impairments (e.g., blindness, pre-lingual deaf-

ness), locomotor disability, severe problem behaviours or co-occurring mental and 

behavioural disorders”. Entende-se a inclusão dessa categoria, mas é possível pre-

ver problemas com as retificações no diagnóstico que deverá ocorrer em certa 

proporção dos casos, quando a criança tiver idade mais avançada. 

 

Transtornos da Comunicação 

 

De acordo com o DSM-5, os transtornos da comunicação são caracterizados 

por déficits no desenvolvimento e no uso da linguagem, da fala e da comunicação. 

O Transtorno da Linguagem se refere aos distúrbios expressivo e misto de 

linguagem receptiva-expressiva presentes na quarta versão do Manual Diagnós-

tico e Estatístico de Transtornos Mentais – Revisado (DSM-IV-R). É caracterizado 

por dificuldades na aquisição e no uso da linguagem em suas diversas modalida-

des (falada, escrita, entre outras) e envolve déficits na compreensão e na produ-

ção. As capacidades linguísticas estão abaixo do esperado para idade, resultando 

em limitações funcionais. As dificuldades não são atribuíveis a outra deficiência, 

condição médica ou neurológica ou por atraso global do desenvolvimento. 

O Transtorno da Fala é a nova nomenclatura para o Transtorno Fonológico 

descrito no DSM-IV-R. É caracterizado por dificuldade persistente na produção da 

fala que interfere na inteligibilidade ou impede a comunicação verbal. É um trans-

torno heterogêneo; inclui tanto o transtorno fonológico como o transtorno da arti-

culação. A criança com dificuldade em produzir a fala pode apresentar dificuldade 

na capacidade de coordenar os movimentos para falar ou no reconhecimento fo-

nológico dos sons da fala. 
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A Gagueira do DSM-IV-R foi renomeada como Transtorno da Fluência com 

início na infância. É caracterizado por perturbações da fluência normal e da pro-

dução motora da fala, incluindo sons ou sílabas repetidas, prolongamento de sons 

de consoantes ou vogais, interrupção de palavras, bloqueio ou palavras pronunci-

adas com tensão física excessiva. A característica essencial é uma perturbação na 

fluência normal e no padrão temporal da fala inapropriada à idade do indivíduo. 

Transtorno da Comunicação Social (pragmática) é um novo transtorno in-

cluído no DSM-5. Caracteriza-se por dificuldades persistentes no uso social da co-

municação verbal e não verbal que resultam em limitações funcionais na comuni-

cação, relações sociais, sucesso acadêmico ou desempenho profissional. Como cri-

térios diagnósticos são considerados: dificuldade no uso social da linguagem (sau-

dações, compartilhamento de informações sociais), dificuldade na adaptação ao 

contexto ou às necessidades do ouvinte, dificuldade em seguir regras sociais (es-

perar a vez, usar sinais verbais e não verbais quando necessário) e dificuldade em 

compreender o que não é dito de forma explícita.  

Com a inclusão do Transtorno da Comunicação Social, é importante ressaltar 

o diagnóstico diferencial de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). O TEA en-

volve déficits importantes na comunicação social; entretanto, é diferenciado pela 

presença de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou ati-

vidades não observadas no Transtorno da Comunicação Social.  

A CID-11 apresenta classificações para alterações de linguagem e fala, consi-

derando a articulação e a fluência, mas não faz referência à comunicação social. 

Esse fato com certeza trará impacto para a prática clínica. 

 

Transtorno do Espectro do Autismo† 

 

O DSM-III apresentou pela primeira vez um grupo de transtornos chamados 

Pervasive developmental disorders com as categorias Infantile autism, Childhood 

onset pervasive developmental disorder e Atypical. 

Nas versões para o Português do Brasil, o termo Pervasive foi regularmente 

traduzido como “Global” e, assim, nas edições DSM-III e DSM-IV, o grupo foi cha-

mado Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD). O mesmo não ocorreu, 

contudo, nas versões da CID-9 e da CID-10, nas quais se encontra tanto os TGD 

como a designação Transtornos Invasivos do Desenvolvimento (TID).  

  

                                                           
† Nota da editora: Os editores de Memnon Edições Científicas não reproduzem a tradução dita ofi-
cial feita para o Português de “Transtorno do Espectro Autista” por julgá-la errônea e arbitrária. O 
termo “Transtorno do Espectro Autista” será utilizado neste livro apenas para referir títulos e cita-
ções de obras que o utilizaram de tal forma. 
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A categoria diagnóstica central do grupo é o Autismo Infantil (AI). O conceito 

do AI se modificou desde a descrição inicial (23), deixando de ser considerado uma 

doença claramente definida e com causas parentais, para ser incorporado a uma sé-

rie de condições com as quais guarda várias similaridades que, no conjunto, passa-

ram a ser chamadas de TGD / TID. 

A CID-10, ainda vigente, utiliza a designação TGD ou TID, de acordo com a edi-

ção, caracterizando claramente como um grupo de transtornos. Nesse grupo, além 

do Autismo Infantil, encontram-se o Autismo Atípico, a Síndrome de Rett, Outro 

Transtorno Desintegrativo da Infância, Transtorno de Hipercinesia associado com 

retardo mental e movimentos estereotipados, a Síndrome de Asperger, Outros 

Transtornos Invasivos (ou Globais) do Desenvolvimento, e os Transtornos Invasi-

vos (ou Globais) do Desenvolvimento não especificados. 

A nomenclatura proposta pelo DSM-5 (Transtorno de Espectro Autista) na 

versão para o Português do Brasil merece alguns comentários. Por um lado, a unifi-

cação em um Transtorno segue a linha conceitual e lógica de todo o Manual e tem a 

vantagem de abolir categorias, muitas vezes de difícil caracterização. Além disso, a 

introdução de especificadores foi vantajosa, pois vai além do código diagnóstico, exi-

gindo trabalho clínico interdisciplinar: presença ou ausência de deficiência intelec-

tual; presença ou ausência de comprometimento de linguagem; associação com con-

dição médica ou genética ou com fator ambiental conhecidos; associação com outra 

desordem do desenvolvimento, mental ou comportamental; presença ou ausência 

de catatonia. 

Por outro lado, a prática clínica mostra uma diversidade tão ampla nas manifesta-

ções que se torna difícil aceitar que não sejam diversos Transtornos. A diferença entre o 

TEA essencial e o complexo (ou sindrômico) salienta esse ponto (31). Assim, o melhor 

termo talvez fosse Transtornos. Além disso, não se trata de um Espectro Autista (literal-

mente um espectro que apresenta sinais e sintomas característicos do autismo), mas 

sim de um Espectro do Autismo. Aliás, o próprio conceito de Espectro pode ser equivo-

cado, uma vez que pressupõe que as condições que dele fazem parte seriam variações 

quantitativas de uma mesma patologia, o que pode não ser verdadeiro. 

Enquanto no DSM-IV-R os critérios diagnósticos incluíam prejuízos na intera-

ção social, comportamento e comunicação, na proposta atual são enfatizadas duas 

dessas características: interação e comportamento. No que se refere ao comprome-

timento da interação, enfatizam-se os prejuízos persistentes na comunicação e na 

interação social em vários contextos, e, no que tange ao comportamento, citam-se 

padrões repetitivos e restritos dos comportamentos, interesses ou atividades. Há 

referência a hipo ou hiper-reatividade a estímulos sensoriais ou a intenso interesse 

nos aspectos sensoriais do ambiente. No DSM-5 a justificativa para não terem sido 

incluídos os prejuízos na comunicação oral seria a de que atrasos nessa área não 

estariam presentes em todos os casos. Porém, chama a atenção para a presença de 

comprometimentos na comunicação não verbal.  
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O TEA pode se manifestar já nos primeiros meses de vida ou se apresentar 

após período inicial de desenvolvimento aparentemente normal seguido por re-

gressão do desenvolvimento (autismo regressivo), o que ocorre em boa parte dos 

casos diagnosticados (36). 

Nas crianças muito jovens, com até 3 anos de idade, em geral, não é possível 

estabelecer o diagnóstico de TEA; todavia, em boa parte dos casos, poderão ser iden-

tificados sinais que indicam a presença de fatores de risco para essas condições que, 

quando identificados, justificam o início do atendimento que deverá ser mantido até 

que os sinais e sintomas suspeitos desapareçam ou, então, prossegui-lo, caso fique 

evidente que um TEA está realmente presente. 

 A CID-11 se alinhou ao DSM-5 nos aspectos classificatórios mais importantes 

e descreve o Autism Spectrum Disorder como: “Autism spectrum disorder is charac-

terized by persistent deficits in the ability to initiate and to sustain reciprocal social 

interaction and social communication, and by a range of restricted, repetitive, and in-

flexible patterns of behaviour and interests. The onset of the disorder occurs during the 

developmental period, typically in early childhood, but symptoms may not become fully 

manifest until later, when social demands exceed limited capacities. Deficits are suffi-

ciently severe to cause impairment in personal, family, social, educational, occupa-

tional or other important areas of functioning and are usually a pervasive feature of 

the individual’s functioning observable in all settings, although they may vary accord-

ing to social, educational, or other context. Individuals along the spectrum exhibit a 

full range of intellectual functioning and language abilities”. 

Codifica diversas subcategorais, expandindo até um quinto dígito: “Autism spec-

trum disorder without disorder of intellectual development and with mild or no impair-

ment of functional language; Autism spectrum disorder with disorder of intellectual de-

velopment and with mild or no impairment of functional language; Autism spectrum dis-

order without disorder of intellectual development and with impaired functional lan-

guage; Autism spectrum disorder with disorder of intellectual development and with im-

paired functional language; Autism spectrum disorder without disorder of intellectual 

development and with absence of functional language; Autism spectrum disorder with 

disorder of intellectual development and with absence of functional language”. Como 

“categorias residuais” codifica: “Other specified autism spectrum disorder; Autism spec-

trum disorder, unspecified”. Essas categorias apontam para a sugestão do trabalho in-

terdisciplinar. Como a CID tem implicações legais, é claro que a maioria dos atestados 

virão exclusivamente como “6A02 Autism spectrum disorder”. 

 

Transtorno do Déficit de Atenção / Hiperatividade 

 

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), de acordo com 

a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-
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5), consiste em um padrão persistente de comportamentos de desatenção, como 

deixar de prestar atenção a detalhes ou cometer erros por descuido, ou de hipera-

tividade / impulsividade, como agitação motora exacerbada ou tomadas de deci-

são por impulso sem considerar as consequências, que é incompatível com o nível 

de desenvolvimento. Esse padrão acaba por impactar o funcionamento pessoal, 

acadêmico ou profissional do indivíduo, trazendo prejuízos em diferentes esferas 

– social, acadêmica e ocupacional. A manifestação inicial dos sintomas do TDAH 

deve, necessariamente, ocorrer na infância, antes dos 12 anos de idade, em grau 

inconsistente com a fase de desenvolvimento e com manifestação em diferentes 

ambientes (8). Questões relevantes associadas ao TDAH envolvem, além dos si-

nais descritos pelo DSM-5, a necessidade de se observarem modificações nos pa-

drões ao longo do desenvolvimento, inclusive do adulto, que pode manifestar me-

nos sinais de hiperatividade, mas mantém os sinais de desatenção. Além disso, 

deve-se observar o grau de comprometimento que a frequência e o número de 

sintomas trazem para o indivíduo. A avaliação dos sinais, dos prejuízos e das to-

madas de decisão por ações interventivas, no caso do TDAH, deve ser realizada 

por equipes interdisciplinares, incluindo os professores desses alunos.  

Lançada em 2018, a nova Classificação Internacional de Doenças, a CID-11, 

descreve o TDAH com parâmetros semelhantes aos do DSM, dentro de uma cate-

goria também chamada de Transtornos do Neurodesenvolvimento (Neurodeve-

lopmental Disorders). De acordo com essa classificação, o TDAH também é carac-

terizado por um padrão persistente (pelo menos por seis meses) de desatenção 

e/ou hiperatividade-impulsividade, com início durante o período de desenvolvi-

mento, tipicamente no início até a metade da infância e observável em mais de um 

ambiente. O grau de desatenção e hiperatividade-impulsividade é mais severo que 

a variação normal esperada para a idade e interfere significativamente no funcio-

namento acadêmico, ocupacional ou social. Desatenção se refere à dificuldade sig-

nificativa em manter-se concentrado em tarefas que não fornecem alto nível de 

estimulação ou recompensas frequentes, além de distração e problemas com a or-

ganização. A hiperatividade se refere à atividade motora excessiva, mais evidente 

em situações estruturadas que exigem autocontrole comportamental. A impulsi-

vidade é uma tendência para agir em resposta a estímulos imediatos, sem delibe-

ração ou consideração dos riscos e consequências. As manifestações específicas 

variam entre os indivíduos e podem mudar ao longo do curso do desenvolvi-

mento. Há descrições de apresentação predominantemente desatenta, hiperativa-

impulsiva ou combinada, como no DSM-5. 

Com relação ao TDAH, muitas vezes há discussões controversas com relação à sua 

identificação e procedimentos de intervenção. Os manuais de classificação (DSM-5 e 

CID-11) descrevem parâmetros claros para sua identificação e cursos de desenvolvi-

mento. No caso do TDAH, e de muitas outras condições psiquiátricas, há compartilha-

mento dos sintomas e sinais com condições típicas do desenvolvimento; entretanto, o 
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que diferencia a condição clínica da não clínica deve ser a severidade, a duração, a 

persistência em diferentes ambientes que colocam pessoas com TDAH em outra 

dimensão de prejuízos. Além disso, diagnósticos diferenciais com outros transtor-

nos do neurodesenvolvimento ou condições psiquiátricas são necessários em fun-

ção das confusões sintomatológicas que são frequentes. Assim, como em outras 

condições que afetam o desenvolvimento, a avaliação interdisciplinar é funda-

mental para diferenciações entre condições que podem se expressar por meio de 

comportamentos de desatenção e hiperatividade / impulsividade (17). 

Do ponto de vista neuropsicológico, cognitivo e comportamental, possibili-

dades de intervenções para dar conta das demandas escolares, sociais e de traba-

lho, em diferentes fases da vida, têm sido objeto de estudo. O manejo comporta-

mental, que organiza o ambiente para propiciar redução de comportamentos de 

desatenção e hiperatividade e propiciar o desenvolvimento de outros repertórios 

comportamentais compatíveis com o aprendizado, por exemplo, tem demons-

trado eficácia. Diferentes trabalhos desenvolvidos no PPGDD da UPM têm esse ob-

jetivo (5). Junto ao manejo comportamental, o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas (28) tem se mostrado um importante modo de melhorar a atenção, a 

auto-organização, o planejamento, a concentração e a organização emocional de 

crianças com TDAH. Assim, intervenções multimodais têm se mostrado eficazes 

na redução das dificuldades acadêmicas, sociais e ocupacionais de pessoas com 

TDAH ao longo do seu desenvolvimento. 

 

Transtorno Específico da Aprendizagem 

 

O Transtorno Específico da Aprendizagem é um transtorno do neurodesen-

volvimento que se caracteriza por dificuldades na aprendizagem e uso de habili-

dades acadêmicas (8). Pode incluir prejuízos nos domínios da leitura, da expres-

são escrita ou da matemática. Para sua caracterização, deve haver a presença de 

ao menos um sintoma, dentre:  

 

1) ler palavras incorretamente ou sem fluência suficiente;  

2) ter dificuldades na compreensão da leitura;  

3) ter dificuldades em escrever corretamente;  

4) ter dificuldades na produção escrita em termos de gramática, pontuação 

ou organização de ideias;  

5) ter dificuldades em matemática com o senso numérico, a memorização 

dos fatos aritméticos ou os cálculos;  

6) ter dificuldades no raciocínio quantitativo.  
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Conforme a CID-10, tal quadro é denominado de Transtornos específicos do 

desenvolvimento das habilidades escolares (F81), em que as modalidades habituais 

de aprendizado estão alteradas desde o início do desenvolvimento.  

Cabe destacar que tais dificuldades devem ser inesperadas para a idade da 

pessoa e devem persistir por pelo menos seis meses, apesar do oferecimento de 

intervenções específicas dirigidas às dificuldades. Aliás, a persistência é definida 

no DSM-5 como característica importante desse transtorno e corresponde a um 

progresso limitado na aprendizagem, apesar de instruções adequadas oferecidas 

na escola ou em casa. Adicionalmente, para caracterizar o Transtorno Específico 

da Aprendizagem, as dificuldades devem ter início durante os anos escolares e não 

devem ser mais bem explicadas por outras condições, tais com alterações visuais 

ou auditivas, deficiência intelectual, outros transtornos neurológicos, instrução 

educacional inadequada, condições psicossociais impróprias, dentre outras, as-

pecto destacado tanto pelo DSM-5 quanto pela CID-10. 

É possível classificar a gravidade atual do Transtorno Específico da Aprendi-

zagem em leve, moderada e grave. A prevalência do transtorno é de 5% a 15% entre 

crianças em idade escolar, em diferentes idiomas e culturas. Tal transtorno deve ser 

diferenciado da dificuldade de aprendizagem que, como termo mais geral, inclui di-

ficuldades devidas a diversas origens, tais como instruções escolares inadequadas, 

problemas familiares ou psicossociais. Dessa forma, as dificuldades não devem ser 

atribuídas necessariamente a um transtorno intrínseco à criança, pois podem ser 

devidas, também, a aspectos ambientais, pedagógicos ou sociais (37). 

O Transtorno Específico da Aprendizagem com comprometimento de leitura 

pode incluir: prejuízos na leitura de palavras (precisão da leitura), na velocidade 

ou fluência da leitura, ou na compreensão da leitura. O termo “dislexia” pode ser 

usado alternativamente quando os problemas se concentram primariamente no 

reconhecimento, na fluência da leitura ou na escrita imprecisa ou incorreta. Já o 

transtorno com comprometimento de expressão escrita pode incluir prejuízos na 

soletração (ou ortografia), na gramática e pontuação, ou na clareza e organização 

da expressão escrita. Finalmente, o transtorno com comprometimento na mate-

mática pode se manifestar como dificuldades com o senso numérico, a memoriza-

ção de fatos aritméticos, a precisão ou fluência de cálculos, e a precisão no racio-

cínio matemático. Conforme o DSM-5, “discalculia” é um termo que pode ser alter-

nativamente usado quando os problemas estão nos três primeiros domínios (ou 

seja, senso numérico, fatos aritméticos e/ou cálculos).  

O transtorno, apesar de ter início durante o desenvolvimento e diagnóstico 

usualmente ao longo do Ensino Fundamental, tende a persistir na vida adulta, ge-

rando prejuízos tanto acadêmicos quanto profissionais. Tais evidências ressaltam 

a importância de sua avaliação precoce e da introdução de intervenção adequada.  
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Transtornos Motores 

 

A coordenação motora e seus transtornos são abordados na CID-10 e no 

DSM-5, com denominações diferentes. A CID-10 confere o código F82 para o 

“Transtorno específico do desenvolvimento motor”. Define esse transtorno como 

comprometimento grave do desenvolvimento da coordenação motora, não atri-

buível exclusivamente a retardo mental global ou a uma afecção neurológica es-

pecífica, congênita ou adquirida. O exame clínico pode evidenciar com maior de-

talhamento alguns sinais que revelam imaturidade do desenvolvimento neuroló-

gico, incluindo as perturbações da coordenação motora fina e global. O DSM-5 in-

clui, nos transtornos motores do neurodesenvolvimento, o transtorno do desen-

volvimento da coordenação, o transtorno do movimento estereotipado e os trans-

tornos de tique. O transtorno do desenvolvimento da coordenação se caracteriza 

por déficits na aquisição e na execução de habilidades motoras, interferindo na 

precisão do desempenho das habilidades motoras e, consequentemente, trazendo 

prejuízos na realização das atividades da vida diária. O transtorno do movimento 

estereotipado é manifestado por comportamentos motores repetitivos, como agi-

tar as mãos, balançar o corpo, ou atitudes de autoagressão. Interfere nas ativida-

des sociais, acadêmicas ou de outra natureza e pode ocorrer como comorbidade 

em casos de TEA ou TDAH, embora nem sempre devam ser considerados como 

um transtorno, pois esses indivíduos podem se apresentar com funcionalidade em 

algumas situações, necessitando de atenção especial. Os transtornos de tique se 

caracterizam por movimentos ou vocalizações repentinos, rápidos, recorrentes, 

não ritmados e estereotipados.  

Os critérios diagnósticos são baseados na aquisição e/ou na execução de ha-

bilidades motoras fora do tempo esperado, de acordo com a idade cronológica da 

criança. Esse déficit pode interferir em atividades cotidianas de autocuidado, com-

prometendo o desempenho escolar, profissional e social. 

A CID-11, em sua pré-publicação, propõe o código 6A04 para o termo Deve-

lopmental motor coordination disorder. Ressalta no novo texto que o distúrbio de 

coordenação motora do desenvolvimento é caracterizado por um atraso significa-

tivo na aquisição de habilidades motoras grossas e finas, com prejuízo na execu-

ção de habilidades motoras coordenadas, que se encontram substancialmente 

abaixo do esperado, dada a idade cronológica e o nível de funcionamento intelec-

tual da pessoa. Essas dificuldades causam limitações significativas e persistentes 

em atividades da vida diária, trabalho escolar e atividades vocacionais e de lazer. 

Apresenta, ainda, uma proposta de subdivisões incluindo os tópicos: Orofacial motor 

coordination disorder; Specific developmental disorder of motor function; Hypofunc-

tional motoric disorder of the orofacial muscles; Developmental gross motor coordina-

tion disorder; Developmental mouth motor coordination disorder; Specific developmen-

tal disorder of gross motor coordination; Developmental fine and graphological motor 
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coordination disorder; Specific developmental disorder of mouth motor coordina-

tion; Specific developmental disorder of fine and graphologic motor coordination. 

Essa classificação, todavia, está disponível apenas para que os países possam pla-

nejar seu uso, preparar traduções e treinar profissionais de saúde e deverá ser 

apresentada aos Estados Membros durante a Assembleia Mundial da Saúde, da 

OMS, em maio de 2019. 

Paralelamente aos sintomas centrais dos transtornos acima apresentados, 

existem outras manifestações que podem modular o quadro apresentado pelo in-

divíduo, tornando-o mais ou menos intenso e configurando níveis diferentes de 

gravidade. Tais são os problemas emocionais e comportamentais 

 

Problemas emocionais e comportamentais  

 

São chamados de “problemas” os comportamentos que atrapalham a inserção 

da criança no meio social, que ocorrem com frequência e/ou intensidade alta ou 

baixa em comparação com o que é esperado pela norma social, e que atrapalham a 

aprendizagem e o desenvolvimento (13). Os problemas emocionais e comporta-

mentais em crianças com transtornos do neurodesenvolvimento nem sempre são 

identificados precocemente nem tratados adequadamente. Isso se deve ao fato de 

expectativas sociais serem estabelecidas de maneira diferente para crianças com 

deficiências e, muitas vezes, os problemas apresentados são atribuídos à deficiência, 

e não a questões específicas daquela criança na interação com as pessoas de seu 

meio. Dessa forma, atentar para as dificuldades emocionais e comportamentais da 

criança permite ir além do diagnóstico da deficiência e compreender as habilidades 

que precisam ser alvo das intervenções para obter-se um prognóstico melhor.  

Uma classificação de problemas emocionais e comportamentais ampla-

mente utilizada como indicador de saúde mental contempla duas categorias de 

problemas de comportamento. Os externalizantes afetam diretamente o ambi-

ente, como agressividade e autoagressividade, impulsividade, estereotipias com-

portamentais, desafio, oposicionismo, desobediência e nervosismo. Os problemas 

de tipo internalizante dizem respeito a alterações comportamentais de ordem 

mais privada, cujo impacto no ambiente é menor, como, por exemplo, isolamento, 

tristeza, depressão, ansiedade, queixas somáticas de fundo emocional, preocupa-

ções excessivas, ideias de morte, medos etc. (3, 20). É muito comum encontrar co-

morbidade entre os problemas externalizantes e internalizantes nas crianças com 

desenvolvimento típico e TN e os estudos da área demonstram correlação mode-

rada entre essas duas categorias de problemas em diferentes amostras (3). 

Os problemas emocionais e comportamentais do tipo internalizante e externali-

zante interferem na aquisição de repertórios de aprendizagem, no funcionamento 

adaptativo em geral. Estudos de intervenção e de seguimento mostram que esses 
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problemas na infância, quando não tratados, podem evoluir para transtornos psi-

quiátricos de difícil manejo, ainda mais considerando a influência de fatores bio-

lógicos nos quadros clínicos dos transtornos do neurodesenvolvimento que au-

mentam a probabilidade de desenvolver outras condições psiquiátricas associa-

das (9, 27, 48). 

 

TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO (TN):  

MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO 

 

Avaliação diagnóstica 

 

As abordagens de avaliação são diversas dependendo dos objetivos. Quando 

se trata de realizar o diagnóstico, a abordagem é clínica e segue método e técnicas 

típicos da abordagem médica: anamnese, exame físico e exames complementares. 

Nos Transtornos do Neurodesenvolvimento (TN) é aconselhável a atuação de 

equipes multiprofissionais. De maneira geral e de acordo com histórico e recursos 

de cada instituição, os profissionais envolvidos são médicos (neurologistas, psi-

quiatras, pediatras, geneticistas); psicólogos (neuropsicólogos); fonoaudiólogos. 

O concurso de fisioterapeutas e profissionais da área da terapia ocupacional é co-

mum. Um modelo de atendimento assim é praticado na Clínica TEA-MACK (49), e 

pode ser expandido para outros TN. Em resumo, o diagnóstico dos TEA é eminen-

temente clínico, assim como o dos demais TN, e se baseia na identificação dos fe-

nótipos comportamentais considerados critérios diagnósticos.  

A observação do indivíduo em avaliação é fundamental. Avaliação de lingua-

gem, avaliação neuropsicológica e da capacidade adaptativa são importantes. É 

importante determinar as potencialidades e as fraquezas de cada sujeito, no que 

diz respeito às habilidades cognitivas superiores, tais como inteligência, atenção, 

funções executivas, memória, processamento sensorial, habilidades motoras, ente 

outras. Com esse cuidado se podem evidenciar as áreas de habilidade mais pre-

servadas, o que é fundamental para o planejamento de intervenções. Instrumen-

tos padronizados são úteis para a investigação sistematizada das manifestações. 

Disponíveis no Brasil, temos o ASQ (44), o ABC (26) e o M-CHAT (25), por exem-

plo. A escala Vineland pode ser utilizada para caracterizar os comportamentos 

adaptativos dessa população (45). 

A ADI-R (43) e a ADOS (24) são considerados instrumentos diagnósticos pa-

drão-ouro e começam a ser utilizados em nosso país. A ADI tem tradução e adap-

tação cultural para o Português do Brasil (11). Recentemente foi publicado um 

instrumento (OERA) desenvolvido em estudo multicêntrico do qual participaram 

docentes do PPGDD (39). 
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A avaliação das habilidades cognitivas representa o trabalho clínico central 

nos TN. O desenvolvimento de testes neuropsicológicos nos últimos anos revolu-

cionou essa prática. Diversos capítulos deste livro abordam este ponto. 

As alterações de linguagem, fala e comunicação estão presentes em muitos 

TN, muitas vezes como sintomas importantes na conclusão diagnóstica, outras 

como sobreposição de transtornos. A investigação das capacidades de fala, lingua-

gem e comunicação deve levar em consideração o contexto cultural e linguístico 

do indivíduo. O uso de medidas padronizadas de desenvolvimento da linguagem 

e da capacidade intelectual não verbal é recomendado; entretanto, as medidas de-

vem ser relevantes para o grupo cultural e linguístico. Muitas vezes, testes desen-

volvidos e padronizados para um grupo podem não oferecer normas apropriadas 

para outro. A avaliação por profissional especializado é sempre recomendada. 

No campo da saúde mental da infância e adolescência, vale citar dois instru-

mentos de rastreamento validados no Brasil que estão entre os mais utilizados ao 

redor do mundo: o Child Behavior Checklist – CBCL para população com 6 a 18 

anos de idade, com 118 itens (14) e o Strengths and Difficulties Questionnaire – 

SDQ, para aqueles com 4 a 16 anos de idade, composto por 25 itens (41). Esses 

instrumentos são de grande relevância, pois, após um breve treinamento, podem 

ser aplicados com rapidez e baixo custo nos setores de saúde e de educação, sem 

exigência de formação específica.  

Para o diagnóstico definitivo de um ou mais transtornos psiquiátricos, su-

gere-se o uso de entrevistas diagnósticas padronizadas e reconhecidas internaci-

onalmente. Entrevistas diagnósticas são mais longas e exigem treinamento longo 

realizado por especialistas. No Brasil, já temos validadas a versão brasileira do 

instrumento originalmente inglês, Development and Well-Being Assessment – 

DAWBA (21), e a versão brasileira do instrumento norte-americano Kiddie Sche-

dule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children Present and 

Lifetime Version – K-SADS-PL (19). 

Inúmeros estudos confirmam que o perfil psicopatológico de crianças e jo-

vens é influenciado por fatores de risco genéticos e ambientais, sendo comum a 

combinação dos dois. Mais recentemente, algumas pesquisas já conseguiram de-

monstrar que também existem fatores de proteção para a saúde mental infanto-

juvenil. Para averiguação de fatores de risco e proteção, devem-se utilizar escalas, 

questionários ou medidas biológicas específicas, preferencialmente já adaptadas 

e validadas para realidade local.  

Entre os testes laboratoriais específicos capazes de estabelecer o diagnóstico 

de um TN estão os testes genéticos. Testes genéticos indicam alterações patogênicas 

em diversos tipos de TN: no TEA em até 20% dos casos e na DI em até 40%. Essas 

alterações, via de regra, apresentam-se como síndromes dismórficas com deficiên-

cia intelectual. Assim, a principal indicação de um teste genético diagnóstico é a 



34 

situação em que a pessoa em avaliação apresenta alterações do fenótipo morfoló-

gico e/ou deficiência intelectual. Um capítulo especial deste livro detalha as sín-

dromes e os testes genéticos. 

 

Avaliação emocional / comportamental 

 

Avaliações periódicas da área emocional e comportamental também são es-

senciais para crianças e adolescentes com TN, pois identificar os déficits e exces-

sos comportamentais é tarefa importante para elaborar estratégias de manejo e 

implementar intervenções que promovam melhora de indicadores de prognóstico 

e de funcionamento adaptativo. A observação da criança, por parte de pessoas que 

convivem com ela (pais, professores e profissionais da saúde), costuma fornecer 

dados importantes para a detecção desses problemas. Entretanto, recomenda-se 

fortemente o uso de instrumentos padronizados de avaliação emocional e com-

portamental baseados no relato de múltiplos informantes para a identificação 

desses problemas (40). 

São considerados principais informantes os pais e professores da criança e, 

quando possível (no caso de crianças que não apresentam Deficiência Intelectual), 

a própria criança ou adolescente também pode oferecer informações sobre seu 

próprio comportamento e emoções. Existem diferentes categorias de problemas 

emocionais e comportamentais que podem ser avaliadas, como retraimento, timi-

dez, ansiedade, depressão, isolamento social, problemas raros com o pensamento, 

comportamento de mentir, quebrar regras, comportamento de desafio e oposição, 

agressividade, entre outros. Embora existam instrumentos padronizados especí-

ficos para a maior parte desses problemas emocionais e comportamentais, um dos 

sistemas integrados de avaliação, baseado em evidências científicas, é o Sistema 

de Avaliação Empiricamente Baseado / Achenbach System of Empirically Based As-

sessment – ASEBA (1, 2). É um dos sistemas integrados de avaliação emocional e 

comportamental de crianças, adolescentes e adultos de maior uso internacional e 

nacional. Os inventários, que favorecem a obtenção de informações com múltiplos 

informantes, foram desenvolvidos em diferentes formatos (pais, professores, o pró-

prio adolescente ou adulto – no caso dos inventários para pessoas com mais de 18 

anos de idade) (acessar http://www.aseba.org/). A análise das respostas fornecidas 

pelos diferentes informantes permite uma avaliação normatizada de competências 

na área escolar, na área de realização de atividades e na área social, funcionamento 

adaptativo, assim como de problemas emocionais e comportamentais da criança ou 

adolescente em função de sexo e idade. Os inventários respondidos por múltiplos 

informantes são correlatos entre si, possibilitando a comparação dos diferentes re-

latos de avaliação sobre a criança a partir de pontos de vista distintos. Com isso, as 

comparações permitem verificar graus de concordâncias e discrepâncias entre os 
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diferentes relatos sobre os comportamentos, o que configura um conjunto de dados 

clínicos importantes tanto em contexto de avaliação diagnóstica como em inter-

venções. 

 

Investigação experimental dos transtornos  

do desenvolvimento 

 

Na última década, a visão transdiagnóstica – dedicada à compreensão de ca-

racterísticas comuns a grupos de psicopatologias – tem recebido crescente aten-

ção da comunidade científica. Nessa linha, os Institutos de Saúde Mental dos Esta-

dos Unidos (NIMH), então liderados por Thomas Insel, propuseram o estudo dos 

Research Domain Criteria (RDoC) – isto é, construtos psicológicos relevantes para 

a compreensão da emoção, cognição, motivação e comportamento social humanos 

em toda a sua amplitude – de típicos a atípicos (22). Os cinco domínios primários 

dos RDoC são: valência negativa, valência positiva, sistemas cognitivos, sistemas 

para processos sociais e sistemas de ativação / modulatórios. Assim, uma das 

principais propostas dessa abordagem é a adoção da perspectiva dimensional, em 

vez de categorial, da psicopatologia com base em variações nos cinco domínios. 

Uma outra proposta importante dos RDoC diz respeito à compreensão de saúde 

mental em termos de disfunção do sistema psicobiológico. Consequentemente, di-

ferentes níveis de análise – molecular, genético, da circuitaria cerebral, do com-

portamento e do sintoma – poderão ser combinados no estudo científico da psi-

copatologia (18). 

Em suma, as principais implicações dos RDoC para o estudo do desenvolvi-

mento e os seus transtornos consistem na necessidade de integração de contri-

buições teóricas e metodológicas da ciência básica e aplicada (incluindo clínica), 

provenientes de diferentes áreas de conhecimento, em um verdadeiro esforço de 

integração interdisciplinar.  

Novas tecnologias para incentivar mudanças positivas nos transtornos do 

desenvolvimento aparecem com frequência na literatura. Dessa forma, os profis-

sionais de saúde devem estar atentos para saber como aproveitar essas tecnolo-

gias de forma a atender as demandas de uma sociedade que está cada vez mais 

imersa nas redes de informação e comunicação, seja como forma de comunicação 

com outros profissionais de saúde e pacientes, mas também como ferramenta de 

intervenção e avaliação. 

Existe uma demanda por ferramentas computacionais que possam facilitar 

e contribuir para a área de Distúrbios do Desenvolvimento no contexto das suas 

avaliações e intervenções. Várias tecnologias computacionais podem ser utiliza-

das para esse fim, tais como Realidade Virtual, Realidade Aumentada, Reconheci-

mento de Voz, Reconhecimento Digital de Imagens, Eye-Trackers, Interface Cérebro-
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Computador, entre outras. Contudo, essas tecnologias também são conhecidas 

como soluções que demandam recursos específicos, como hardware, software e 

treinamento próprio para utilização. Dessa forma, pode-se pensar nas tecnologias 

e nas barreiras que devem ser ultrapassadas no contexto escolar, de pesquisa, clí-

nico e social para que seu desenvolvimento e implantação sejam uma realidade. 

Discutem-se, assim, os desafios para que sejam aproximadas essas duas áreas: a 

Tecnologia de Informação e Comunicação e a de Distúrbios do Desenvolvimento. 

À medida que a Tecnologia da Informação avançou e os custos diminuíram 

na última década, houve um crescimento constante no uso da Realidade Virtual 

nos serviços de saúde. Em especial, jogos comerciais, disponíveis em consoles de 

videogames como Kinect Xbox 360 e Wii Balance Board, vêm sendo cada vez mais 

utilizados como ferramenta de reabilitação motora. No entanto, a maioria desses 

jogos requer movimentos corporais globais, como movimentos de braços e per-

nas, sem estimular diretamente os movimentos mais finos, como mãos e dedos. 

Movimentos como flexão e extensão de punhos e dedos, por exemplo, são essen-

ciais para realizar as atividades de vida diária. Em contrapartida, já existem sen-

sores comerciais de detecção de movimento das mãos que podem ser utilizados 

para interação com jogos digitais.  

O sensor Leap Motion Controller é um exemplo de dispositivo que vem sendo 

investigado como potencial ferramenta de apoio em sessões de reabilitação mo-

tora de membros superiores. No entanto, faz-se necessário criar jogos específicos 

que possam ser integrados e utilizados com esse dispositivo, considerando as ca-

racterísticas do público-alvo ao qual será destinado. Este livro traz um capítulo 

dedicado ao estudo do dispositivo Leap Motion e as possibilidades de sua utiliza-

ção nos distúrbios do desenvolvimento. 

O estudo isolado de funções cognitivas se torna extremamente relevante e 

metodologicamente fundamental, uma vez que possibilita a investigação de quais 

possíveis componentes estão envolvidos no fenômeno estudado. Um novo campo 

foi desenvolvido com essa perspectiva, envolvendo áreas como fisiologia, física, 

engenharia elétrica, neurologia e ciências cognitivas. Com tais fundamentos é pos-

sível estudar a modulação de processos neurais – a neuromodulação. Essa área, 

também conhecida como neuroestimulação (38), possui como base estudos de 

aplicação de corrente elétrica e campo magnético em regiões corticais específicas, 

a fim de investigar o envolvimento dessas regiões no fenômeno estudado, e se uti-

liza de diferentes ferramentas / técnicas para esse fim. Esse assunto é desenvol-

vido em detalhes em capítulo específico deste livro. 

Nas últimas décadas, um dos campos das Neurociências que mereceu desta-

que e muitas pesquisas é o da chamada Neurociência Social. Essa área está voltada 

para a compreensão de fenômenos sociais como a cooperação, o altruísmo, os pro-

cessos de decisão social, preconceito, entre outros. Considerar isso na educação é 

central. É necessário compreender que as metas de ensino / aprendizagem de 
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nossos alunos que colocamos estão imersas em um ambiente social, e que as inte-

rações humanas podem conduzir para desfechos favoráveis ou não da aprendiza-

gem. Mais ainda, como boa parte da vida diária das crianças se dá na escola, tal 

fato sinaliza a necessidade de projetos pedagógicos que considerem o desenvolvi-

mento de habilidades socioemocionais.  

Na literatura internacional grande destaque tem sido dado à investigação 

das melhores práticas em educação. Além disso, inciativas têm levado ao público 

a divulgação das melhores práticas, baseadas em evidências, desde a Educação In-

fantil até a Universidade. Uma síntese de tais práticas pode ser encontrada na The 

What Works Clearinghouse (http://ies.ed.gov/ncee/wwc/), entidade financiada 

pelo governo dos Estados Unidos para divulgação das práticas, políticas, produtos 

e programas na área da educação com evidências confiáveis. No Brasil, infeliz-

mente, o tema não tem sido tratado com a mesma ênfase. Esforço deve ser feito 

nesse sentido a partir de pesquisa empírica e capacitação. Certamente, essas inci-

ativas trarão muitos benefícios para a área de ensino / aprendizagem. Auxiliarão, 

também, os profissionais da área educacional a avaliarem de forma mais crítica 

produtos e serviços apresentados como inovadores para a promoção da aprendi-

zagem (35). 

Equipamentos de registro ocular são um ótimo meio para entender o proces-

samento cognitivo. Essas máquinas normalmente funcionam emitindo um feixe de 

luz infravermelho, e invisível ao olho humano, que reflete na córnea. Esse reflexo é 

registrado por câmeras do próprio equipamento capazes de captar esse tipo de luz. 

Em seguida, os softwares desse equipamento conseguem registrar o local em que a 

pessoa está olhando no monitor, com base em cálculos relativos à posição do olho e 

ao tamanho da tela do computador. Portanto, o registro desse equipamento são os 

olhos em si e seus movimentos (10). Esse método fornece informações relevantes a 

respeito do funcionamento cognitivo em diversos TN. No presente livro, tal técnica 

é apresentada em relação a problemas de leitura e ao autismo. 

Como explicitado acima, os testes genéticos têm ampla utilização para esta-

belecer diagnósticos específicos de diversos TN. A maioria dos TN, no entanto, não 

mostra alterações patogênicas nos testes genéticos. Apesar disso, variações genô-

micas estão presentes em todos os TN. Nessa situação estamos diante da herança 

multifatorial ou complexa na qual tais variações, em interação com fatores ambien-

tais perinatais, explicariam o fenótipo. No TEA, esse grupo constitui cerca de 80% 

dos casos. Em outros TN, na ausência de fenótipos dismórficos e/ou deficiência in-

telectual, pode constituir a totalidade dos casos. As variantes genômicas de genes 

que se expressam no Sistema Nervoso Central (SNC) e as condições ambientais 

que podem interferir na sua expressão por meio de mecanismos epigenéticos são 

de tal magnitude numérica que impossibilitam tal investigação no nível clínico. Tal 

investigação com tecnologias como a do Wide Genome Screening – WGS constitui 

uma fronteira na elucidação da arquitetura genômica dos TN (46). 

http://ies.ed.gov/ncee/wwc/
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A investigação experimental com animais possibilita a elucidação de meca-

nismos fisiopatológicos ao nível do SNC. De fato, modelos animais fornecem ferra-

mentas para investigar o papel de mutações genéticas e fatores ambientais na etio-

logia dos transtornos do desenvolvimento. Diversos camundongos com mutações 

detectadas nos TN foram construídos.  

Um dos aspectos-chave no desenvolvimento de modelos animais é definir os 

testes comportamentais a serem utilizados nos animais que apresentem alta rele-

vância para os sintomas diagnósticos dos TN que são essencialmente humanos. 

Pesquisadores focados no desenvolvimento de modelos animais baseados em 

comportamentos relacionados aos transtornos se beneficiam muito da participa-

ção em observações clínicas para obter uma compreensão abrangente dos fenóti-

pos clínicos. Assim, modelos de camundongos que incorporam manipulações ge-

néticas e ambientais têm sido utilizados em testes pré-clínicos com o objetivo de 

desenvolver estratégias para o diagnóstico e tratamentos para os sintomas asso-

ciados aos transtornos. 

Outro enfoque que os modelos animais possibilitam é a investigação de dis-

funções em determinadas áreas cerebrais. Assim, por exemplo, podemos investigar, 

em roedores, o córtex pré-frontal (CPF). De fato, o CPF tem sido o foco de conside-

rável investigação científica devido ao crescente reconhecimento de que a disfunção 

dessa região, aliada à sua extensa conectividade com estruturas subcorticais, está 

subjacente a muitos prejuízos cognitivos e comportamentais. Tais prejuízos se as-

sociam a ampla gama de transtornos neuropsiquiátricos, como o TEA, o TDAH, a 

esquizofrenia e o transtorno obsessivo compulsivo. Também ocorrem com as do-

enças neurodegenerativas, como a Doença de Alzheimer e a Doença de Parkinson, 

e com as doenças neurológicas, como a epilepsia. Um capítulo especial da presente 

obra analisa em detalhes essa linha de investigação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se percebe, o PPGDD iniciou em uma fase quando a categorização dos 

distúrbios / transtornos do desenvolvimento recém iniciava. Nos últimos 20 anos 

há certa harmonia de conceitos e definições, mas longe de haver consenso. De fato, 

enquanto o DSM-5 ia sendo construído mais ou menos com o mesmo rationale do 

DSM-IV, o National Institute of Mental Health (NIMH) patrocina uma nova proposta 

por meio do Research Domain Criteria (RDoC), que objetiva desenvolver, “para fins 

de pesquisa, uma nova maneira de classificar as doenças mentais baseada em 

comportamentos observáveis e medidas neurobiológicas”. Esse sistema defende 

que, pelo menos para pesquisa, o clássico modelo de associar achados etiológicos 

a síndromes nosológicas seja substituído. Deveriam ser definidos endofenótipos, 

associando sinais e sintomas, para os quais seria investigada a etiologia. Essa 
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abordagem faz todo o sentido nos TN que, em sua grande maioria, manifestam-se 

na forma de espectros de manifestações. Disso resulta que dois indivíduos com o 

mesmo transtorno tenham manifestações amplamente diversas. Pelo Research 

Domain Criteria, para cada indivíduo avaliado haveria um autorrelato, descrição 

do comportamento, genes, moléculas, células, circuitos envolvidos e marcadores 

fisiológicos (16). 

Possivelmente o que nos aguarda será a situação de “cada um com seu trans-

torno”. Esse pensamento nos remete à conclusão do artigo publicado por Russo e 

Venâncio (42). Diante do crescimento de códigos diagnósticos (106 no DSM-I; 182 

no DSM-II e 292 no DSM-III), os autores escrevem: “os responsáveis pelas versões 

mais recentes do DSM assemelham-se aos cartógrafos do conto de Borges (15) 

que, insatisfeitos com o resultado de mapas cada vez maiores e mais detalhados, 

construíram um mapa do Império que tinha o tamanho do Império, coincidindo 

inteiramente com ele. Do mesmo modo que um mapa “do tamanho do Império” é 

inútil como mapa, a atual abrangência classificatória dos DSM’s, ao se estender 

indefinidamente, corre o risco de abolir a própria razão de ser do manual: assina-

lar a presença ou a ausência de patologia.  
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Transtorno do Espectro do Autismo e  

Deficiência Intelectual: avaliação genética 

 

Decio Brunoni, Rafael Malvar Ribas, Cynthia Mazzoni Magalhães, 

Isabella de Sousa Nobrega, Eduardo Perrone, Ana Paula dos Santos 

 

 

A história sobre o entendimento e o manejo de indivíduos com Deficiência 

Intelectual (DI) é extremamente heterogênea. Essa condição pode ser entendida 

sob diversos pontos de vista: médico, social, pedagógico, filosófico etc., e, muitas 

vezes, tal visão é politicamente engajada por parte de organizações de pais e ou-

tras associações com os mais diversos interesses.  

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é reconhecido como uma enti-

dade independente há bem menos tempo. Há controvérsias sobre as causas, prin-

cipalmente do ponto de vista de métodos de intervenção. Escapa do objetivo deste 

capítulo a revisão dessas tendências.  

Apresentaremos um roteiro diagnóstico principalmente das causas genéti-

cas desses dois transtornos, mostrando como a sua biologia é superposta. En-

quanto a prevalência populacional de DI está estimada em 3% dos nascidos vivos, 

a do TEA está em torno de 1%. Em ambas, a frequência do diagnóstico etiológico 

tem aumentado ao longo do tempo, graças à introdução de novas técnicas de cito-

genética e biologia molecular, além da melhora da qualidade dos exames de ima-

gem utilizados na investigação propedêutica do paciente.  

Na DI é possível identificar em pacientes não selecionados cerca de 50% das 

causas, enquanto no TEA essa frequência está em torno de 20%. A diferença mais 

significativa entre as causas está no que se refere aos agravos ao Sistema Nervoso 

Central (SNC), bem mais expressivos na DI. Nesse transtorno tais agravos podem 

ser pré, peri e pós-natais, tanto biológica como socialmente determinados. Entre 

as causas biológicas ressaltamos: síndromes genéticas muito bem conhecidas, como 

as síndromes de Down, do X-Frágil, de Williams, de Prader-Willi e de Angelman, e 

síndromes com um padrão clinicamente reconhecido, mas com a causa genética 
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ainda não determinada. Outro grupo são as causas teratogênicas, dentre as quais 

desponta os efeitos fetais da exposição ao álcool na gravidez. Causas importantes 

e com prevalência variada, segundo o país e intensidade dos cuidados no pré-natal 

e assistência ao recém-nascido, são as doenças nas gestantes como epilepsia, dia-

betes e hipertensão. hipóxia cerebral, prematuridade, infecções do SNC da criança 

pequena, como meningite / encefalite, e epilepsia de início precoce com controle 

precário. A Tabela 1 apresenta a classificação das causas de DI.  

No TEA a proporção de causas reconhecidas é menor, em torno de 20%. En-

tre elas, as alterações genéticas representam a maioria. Na Tabela 2 são apresen-

tadas as causas de TEA. 

 

 
Tabela 1. Causas de DI em levantamentos bibliográficos (Adaptado de Miller et al.) 

Causa % 

Anormalidades cromossômicas microscópicas e submicroscópicas 4-28 

Síndromes reconhecidas 3-7 

Doenças monogênicas conhecidas 3-9 

Alterações estruturais do SNC 7-17 

Complicações da prematuridade 2-10 

Causas ambientais / teratogênicas 5-13 

DI “Familiar-cultural”  3-12 

Causas endócrinas / metabólicas 1-5 

Desconhecida / multifatorial / epigenética 30-50 

 
 
 

Tabela 2. Grupos de alterações genéticas e ambientais associadas ao TEA. 

Causa % 

Anormalidades cromossômicas 2 

Microduplicações / microdeleções 10 

Doenças monogênicas 5 

Ambiental 3 

Multifatorial / epigenética 80 

 

 

O IMPACTO DA PREVALÊNCIA DA DI E DO TEA NOS  

SISTEMAS EDUCACIONAIS BRASILEIROS 

 

Nos diversos registros dos sistemas educacionais brasileiros, os dois trans-

tornos – TEA e DI – pontuam como os mais prevalentes. No Município de Embu das 

Artes, São Paulo, onde o Programa de Pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvi-

mento da UPM mantém parceria com a Secretaria de Educação, esses números se 
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repetem. De fato, em 2017, do total de alunos matriculados (18.449), 426 se refe-

rem ao alunado com Necessidades Educacionais Especiais (NEE). Desses, 127 

(29,8%) frequentavam a escola especial do município (Centro Educacional Ar-

mando Vidigal) e 299 (70,2%) estavam matriculados em escolas regulares, com 

atendimento, no contraturno, em Sala de Apoio ao Estudante com Deficiência 

(SAED). Na estratificação, os diagnósticos TEA + DI representam a maioria dos 

alunos com NEE. 

 

DI E TEA: CAUSAS GENÉTICAS SUPERPOSTAS 

 

Enquanto na DI existe um número maior de causas ambientais / sociais do 

que no TEA, ao considerar-se apenas as causas genéticas identificáveis, a similari-

dade entre os dois transtornos se torna evidente. De fato, é possível constatar-se 

que há mais causas genéticas quanto maior a severidade em ambos os quadros; 

praticamente em todos os casos de TEA nos quais uma causa genética é identifi-

cada existe DI concomitante; epilepsia é frequente em ambos; em diversas síndro-

mes genéticas com DI, os pacientes também cumprem critérios diagnósticos para 

TEA; a indicação de herdabilidade de 50% pelo estudo de gêmeos é similar em 

ambos. Além disso, nos dois transtornos, em todos os mecanismos genéticos co-

nhecidos ocorrem: anormalidades cromossômicas (teste utilizado é o cariótipo); 

mutações monogênicas (identificadas pelo sequenciamento do exoma); meca-

nismo poligênico com interação ambiental (multifatorial), ainda bastante especu-

lativo e com aplicação clínica reduzida. Ainda, atualmente, em ambos os quadros, 

o melhor teste genético para identificar uma causa é o microarray (microarranjo) 

na forma do CGH (array comparative genome hybridization) ou o SNP (array sin-

gle‑nucleotide polymorphism). Por meio desse teste são identificadas CNVs (copy 

number variation – variação do número de cópias). Tais causas e exames serão 

particularizados a seguir. 

 

ANORMALIDADES CROMOSSÔMICAS MICROSCÓPICAS 

 

Praticamente todas as anormalidades cromossômicas se traduzem em sín-

dromes dismórficas associadas com DI. Em muitas, pode-se ter o TEA como co-

morbidade. 

A partir do estabelecimento do número de cromossomos na espécie humana, 

em 1956, mulheres 46,XX e homens 46,XY por meio de um exame chamado carió-

tipo, diversas síndromes começaram a ser identificadas. O cariótipo é realizado 

com qualquer tecido vivo, normalmente com amostra de sangue periférico. Essa 

amostra é colocada em um meio de cultura com fito-hemaglutinina, que estimula a 
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divisão dos linfócitos, e, então, submetida a tratamento com colchicina, que paralisa 

o processo de meiose na fase da metáfase. Após um período de aproximadamente 

três dias em estufa, uma solução hipotônica é adicionada, rompendo a membrana 

nuclear e espalhando os cromossomos. Numa lâmina, é possível verificar, com mi-

croscópio, células metafásicas e fotografá-las, identificando os cromossomos (Fi-

gura 1). 

 

 

 

Figura 1. Cariótipo: cromossomos autossômicos e sexuais de  
indivíduo normal do sexo masculino 46,XY. 

 

 

Todos os pacientes com diagnóstico ou suspeita diagnóstica de TEA devem 

ser submetidos a uma investigação citogenética por meio do cariótipo com nível 

de resolução de 400-500 bandas. É rotineiro que a maioria dos laboratórios pro-

duza exames confiáveis por meio do cariótipo com bandas G, obtido por cultura 

de linfócitos após coleta de sangue periférico. Com esse exame, identificam-se en-

tre 3% e 5% de alterações cromossômicas em amostras não selecionadas de paci-

entes com DI / TEA.  

Inúmeras aberrações cromossômicas foram descritas associadas a quadros 

de TEA. Há, inclusive, banco de dados na internet sobre isso – o The Autism-related 

chromosome rearrangement database. Alterações consistentemente relatadas são 
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as deleções 7q, 22q, 2q, 17p, 17q, 16p, 18q, Xp, o mosaico 45,X/46,XY e as polisso-

mias, tanto em homens como em mulheres (cariótipos do tipo 48,XXXX e 48,XXXY, 

por exemplo). Os pacientes com essas aberrações cromossômicas apresentam, 

quase sempre, alterações do fenótipo morfológico com algum grau de deficiência 

intelectual.  

Das síndromes cromossômicas clássicas que cursam com DI e TEA, ressalta-

se a síndrome de Down. As aneuploidias dos cromossomos sexuais, mormente as 

polissomias, também são comórbidas com o TEA. A trissomia do cromossomo 21 

– síndrome de Down (SD) – é a síndrome com DI mais prevalente na população, 

estimada em um caso a cada 600-800 nascidos vivos. Diferentes estudos têm apre-

sentado uma taxa de prevalência significativa de TEA concomitante à síndrome. 

Os resultados desses estudos apresentam uma variação na frequência de correla-

ção entre SD e TEA que pode estar associada às metodologias aplicadas, mas em 

todos eles podemos perceber que a SD é um fator de risco para TEA, apresentando 

índices acima da prevalência geral. 

Estudo realizado com 150 famílias de crianças com SD apontou a prevalência 

de 18% de crianças com TEA. Outros estudos indicam prevalência variável entre 

7% e 15% (3). Revisando a literatura da relação entre SD e TEA, Zafeiriou et al. 

(17) apontam estudos que indicam um diagnóstico intelectual mais severo 

quando ocorre a associação. Citam, ainda, outro estudo realizado na Finlândia que 

traz uma taxa de 3,7% de crianças com SD dentre o total de crianças com TEA. No 

Brasil, a associação de SD com TEA foi apontada em 15,6% (6). Outro dado rele-

vante desse estudo é o de que, quando concomitante o TEA e a SD, não há a pre-

ponderância de homens como há no TEA isolado. 

As aneuploidias dos cromossomos sexuais possuem uma gama de possibili-

dades compatíveis com a vida, desde um único cromossomo X – síndrome de Tur-

ner – como os casos de mais de dois cromossomos sexuais: trissomia do X 

(47,XXX), síndrome de Klinefelter (47,XXY), síndrome do duplo Y (47,XYY), e em 

casos mais raros com tetrassomias (48,XXXX, 48,XXXY, 48,XXYY, 48,XYYY) e até 

pentassomias com as diferentes variações de cromossomos X e Y. 

Estudo realizado com 51 indivíduos com síndrome de Klinefelter (47,XXY) 

trouxe uma taxa de 27% de TEA (1). Em outro estudo, com 63 meninos divididos 

em 20 47,XXY, 47,22XYY e 21 48,XXYY, a taxa de TEA em 47,XXY foi de 10%. Esse 

estudo também demonstrou maior associação de TEA nas aneuploidias de cro-

mossomos sexuais associadas ao cromossomo Y, sendo que a prevalência de TEA 

em 47,XYY foi de 38% e em 48,XXYY foi de 52%. O estudo ainda traz que há 4,8 

vezes mais chance de TEA nos casos em que há dois cromossomos Y (47,XYY e 

48,XXYY) que na síndrome de Klinefelter (47,XXY), e 20 vezes mais que na popu-

lação masculina em geral (11). Comportamentos ligados ao TEA estão mais pre-

sentes nas tetrassomias 48,XXYY que nas 48,XXXY (14). São mais raros estudos 

amplos com os demais casos de polissomias pela baixa prevalência; entretanto, 
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encontramos estudos de casos isolados que trazem associações, como o descrito 

de um garoto 49,XYYY com TEA (2). 

 

CAUSAS SUBMICROSCÓPICAS – CNVS  

 

O cariótipo é capaz de detectar todas as alterações numéricas e inúmeras 

alterações estruturais na forma de deleções e duplicações. Porém, o nível de reso-

lução do cariótipo é limitado, e perdas e ganhos menores do que 10 megabases 

dificilmente são identificados. Dá-se o nome de microdeleções e microduplicações 

a essas alterações, e milhares delas vêm sendo identificadas, tanto na DI como no 

TEA. 

Como mencionado, a tecnologia dos arrays genômicos possibilitam a identi-

ficação de perdas e ganhos a partir de 1.000 bases. Atualmente, o teste genético 

usado na rotina é o SNP (array single‑nucleotide polymorphism), polimorfismo de 

nucleotídeo único. Por esse teste são identificadas CNVs (copy number variation – 

variação do número de cópias).  

O conceito de CNV é novo e, em tradução literal, significaria variação no nú-

mero de cópias. As cópias se referem a segmentos codificadores ou não, a partes 

de genes ou a genes completos. O genoma humano diploide compreende seis bi-

lhões de pares de bases, cada uma representando um nucleotídeo. Esses seis bi-

lhões de nucleotídeos estão compactados nos 23 pares de cromossomos, sendo 

que um membro de cada par é herdado de um dos progenitores. Ao longo desse 

DNA total, distribuem-se 20 mil genes. Aceita-se que existam duas cópias de cada 

gene, herdadas respectivamente do pai e da mãe. No entanto, descobertas recen-

tes revelaram que existem regiões do genoma que se estendem por milhares ou 

milhões de nucleotídeos que variam em número de cópias. Nessas regiões existem 

genes codificadores que podem apresentar-se duplicados ou mesmo deletados. 

Assim, está estabelecido que determinados genes podem ter uma, duas, três ou 

mais cópias, o que pode levar obviamente a desbalanceamento gênico. Depen-

dendo da função do gene, podemos ter consequências sobre o funcionamento or-

gânico. O impressionante dessa descoberta é a estimativa de que cerca de 12% do 

genoma apresenta CNV, envolvendo cerca de 2.900 genes, 10% do total. 

As CNVs são os tipos mais comuns de modificações estruturais no genoma 

humano (4). Podem ou não ser herdadas. Essas cópias se relacionam com as do-

enças humanas de, no mínimo, duas maneiras: 

1. CNVs patogênicas resultam de desbalanceamentos genômicos que ocasi-

onam doenças do neurodesenvolvimento. Geralmente são mutações de novo e têm 

sido relacionadas a desequilíbrios específicos do genoma. Centenas de síndromes 

pertencem a essa categoria. 
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2. CNVs benignas foram descobertas em indivíduos saudáveis e podem ter 

efeito mais sutil sobre a saúde humana na forma do mecanismo multifatorial.  

As CNVs patogênicas são a principal causa genética da DI e também do TEA. 

Assim, nesses dois transtornos, o principal teste genético é o SNP array (array de 

nucleotídeo único). No Quadro 1, apresentamos as principais CNVs associadas a 

quadros sindrômicos nos quais sempre existe DI e, em porcentagem variada (30% 

em média), há comorbidade com TEA (4, 5, 8, 10, 16). 

 

 
Quadro 1. Principais deleções e duplicações detectadas 

por SNP arrays em pacientes com Deficiência Intelectual  
e Transtorno do Espectro do Autismo. 

Deleção e duplicação 1q21.1 

Duplicação 7q11.23 

Duplicação e deleção Angelman / Prader-Willi 15q11-13 

Duplicação e deleção 16p11.2 

Deleção 17p11.2 (Síndrome de Smith-Magenis) 

Duplicação 17p11.2 (Síndrome de Potocki Lupski 

Deleção 22q11.2 (Síndrome velocardiofacial) 

Deleção 3q29 

Deleção 2q37 

Deleção 22q13 (Síndrome Phelan-McDermid) 

 

 

Algumas dessas síndromes serão mais bem detalhadas pelo interesse bioló-

gico especial que mostram as regiões genômicas envolvidas: 15q11-13, 7q11.2, 

22q11.2 e 22q11.3 

A deleção do cromossomo 15q11-13 origina as síndromes de Angelman (SA) 

ou Prader-Willi (SPW). A região q11-13 apresenta genes que sofrem o fenômeno 

do imprinting genômico, por meio do qual certos genes são metilados e, portanto, 

inativados, dependendo da origem parental. Assim, é necessária a presença das 

cópias materna e paterna para a expressão gênica ser normal. Perda da região 

15q11-23 de origem paterna resultada na SPW, e a perda da região materna, na 

SA. Tal perda ocorre por dois mecanismos principais: deleção do cromossomo pa-

terno ou materno ou ausência do cromossomo paterno ou materno. A ausência de 

um dos cromossomos pode ocorrer pelo mecanismo de dissomia uniparental, em 

que o cromossômico tem apenas uma origem, do pai ou da mãe. Assim, temos a 

unissomia uniparental materna na SPW (falta o cromossomo 15 do pai) e a unis-

somia uniparental paterna na SA (falta o cromossomo 15 da mãe).  

A síndrome velocardiofacial é consequência da microdeleção 22q11.2. Essa 

deleção leva a uma variedade fenotípica muito grande, que inclui a síndrome de 
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DiGeorge. A síndrome de Phelan-McDermid é decorrente da deleção terminal ou 

intersticial do cromossomo 22q13. O gene SHANK3, presente nessa região, é fun-

damental para o fenótipo. Deleções, mutações de ponto e translocações que en-

globam esse gene originam essa síndrome.  

A duplicação da região 7q11.23 exibe um fenótipo facial e comportamental 

bem característico. 

 Essas síndromes se apresentam como quadros sindrômicos acompanhados 

de DI (18). Em 20% a 40% delas há comorbidade com TEA. O Quadro 2 apresenta 

os fenótipos. 

 

Quadro 2. Principais características de algumas síndromes com DI e comorbidade com TEA. 

SÍNDROME FENÓTIPOS CARACTERÍSTICOS 

Angelman - 15q11-13 
Deficiência mental grave, limitação na fala, comportamento com 
atitude feliz e risos imotivados. 

Prader-Willi - 15q11-13 
Baixo peso ao nascimento, dificuldades na alimentação durante a 
infância precoce, obesidade tardia, baixa estatura, mãos e pés pe-
quenos, boca triangular. 

Velocardiofacial - 22q11.2 
Baixa estatura, insuficiência velofaríngea e cardiopatia em até 
85% dos casos, nariz bulboso, dedos longos. 

Phelan-McDermid - 22q13 
Mãos largas, polegares displásicos, orelhas grandes, nariz bul-
boso, face média plana, transpiração diminuída, atraso no desen-
volvimento neuropsicomotor. 

Duplicação do 7q11.23 

Fronte proeminente, sobrancelhas retificadas, olhos profundos, 
nariz largo, lábios finos, filtro nasal curto. Trinta e sete por cento 
(37%) dos pacientes apresentam comportamento oposto ao 
comportamento característico de TEA. 

 

 

ALTERAÇÕES GÊNICAS 

 

Tanto na DI como no TEA a segregação de afetados nas genealogias foi a pri-

meira indicação da participação de genes na etiologia dos transtornos. Na DI a 

clássica descrição da síndrome de Martin-Bell (A pedigree of mental defect showing 

sex linkage), em 1943, escancarou as dezenas de síndromes com DI que viriam a 

ser descritas com etiologia ligada ao X recessivo. Após isso, a síndrome foi associ-

ada ao sítio frágil em Xq27 e, finalmente, à mutação do gene FMR1, e conhecida 

como síndrome FRAXA (Fragile X Mental Retardation Syndrome - A). Hoje se sabe 

que é a principal etiologia de DI de causa gênica. No autismo, não tivemos relato 

similar de uma genealogia explicando casos substanciais de TEA. Nesse caso, o que 

temos são diversas síndromes gênicas nas quais o TEA é comorbidade. Não por 
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acaso uma das primeiras a ser relatada foi justamente a FRAXA. Em anos mais re-

centes, outras foram descritas (18). 

Aproximadamente 5% dos casos de TEA são comórbidos com síndromes 

monogênicas. É importante ressaltar que o fenótipo TEA não tem penetrância de 

100% nessas síndromes. Embora não haja tratamento específico para tais síndro-

mes, a busca por uma etiologia é fundamental, a fim de que seja possível oferecer 

aconselhamento genético adequado e de que seja feito o acompanhamento clínico 

mais adequado para o paciente.  

Por questões práticas, abordaremos apenas as síndromes gênicas mais co-

muns e que estão presentes no protocolo de investigação preconizado pelo ACMG 

(American College of Medical Genetics and Genomics), além daquelas que já estão 

mais classicamente associadas ao TEA (17, 18).  

Síndrome do X-Frágil 

A síndrome do X-Frágil representa aproximadamente 1% dos casos de indi-

víduos com TEA. É causada pela presença de uma expansão anormal de CGGs na 

região 5´ não traduzida do gene FMR1, o qual tem papel importante na regulação 

da função sináptica. É a principal causa de DI herdada em meninos, e aproximada-

mente 20% dos indivíduos acometidos pela síndrome apresentam critérios para 

TEA. Esses pacientes também podem apresentar um fenótipo específico, com pre-

sença de face alongada, orelhas grandes e protrusas, pele frouxa e macro-orquidia 

pós-puberal. As mães dos pacientes acometidos pela síndrome do X-Frágil são 

portadoras de uma pré-mutação no mesmo gene, podendo haver risco de recor-

rência da síndrome em até 50% para os filhos do sexo masculino. 

Variantes patogênicas em MECP2 

Classicamente, as variantes patogênicas no gene MECP2 (localizado no cro-

mossomo X e importante na regulação da expressão de diversos outros genes) fo-

ram inicialmente associadas à síndrome de Rett, caracterizada por acometer me-

ninas com história de um período de desenvolvimento normal, seguido por uma 

regressão neurológica e por perda do uso funcional das mãos. No entanto, atual-

mente, já é conhecido que meninas que apresentam critérios para TEA, mesmo 

sem as características típicas da síndrome de Rett, podem apresentar variantes 

patogênicas em MECP2. Desse modo, hoje se preconiza o sequenciamento desse 

gene para diagnóstico etiológico de meninas TEA com DI moderada a grave, em 

um segundo nível de investigação. 

Variantes patogênicas em PTEN 

As variantes patogênicas no gene PTEN são classicamente associadas a uma 

síndrome denominada síndrome de Cowden, que associa macrocefalia e predispo-

sição de pólipos intestinais e outros tipos de tumores (como câncer de mama e tire-

oide), podendo causar também DI. O sequenciamento desse gene em pacientes com 

transtornos de neurodesenvolvimento (TEA / DI) e macrocefalia importante, que não 
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apresentavam todos os critérios para síndrome de Cowden, mostrou uma taxa de 

detecção de variantes patogênicas no PTEN em média de até 8% em alguns estudos. 

Desse modo, o sequenciamento desse gene também está preconizado como se-

gunda linha de investigação de TEA em pacientes com macrocefalia importante. 

Variantes patogênicas em SHANK3 (síndrome de Phelan-McDermid) 

A síndrome de Phelan-McDermid é classicamente causada pela microdele-

ção 22q11.3 que pode ser diagnosticada pela técnica de array genômico. No en-

tanto, pacientes com variantes patogênicas no gene SHANK3 (ausente na deleção 

22q11.3) também apresentam essa síndrome. Esse gene tem função importante 

na regulação da função sináptica. A síndrome de Phelan-McDermid corresponde 

a aproximadamente 0,5% dos casos de TEA, e cerca de 50% dos pacientes acome-

tidos pela síndrome vão apresentar TEA. Algumas características morfológicas 

desses pacientes, como queixo pontudo, cílios longos e unhas displásicas, podem 

gerar a suspeita clínica da síndrome; no entanto, esse diagnóstico ocorre, na mai-

oria das vezes, após o resultado do exame molecular.  

 

Contribuições do sequenciamento de nova geração (NGS)  

na melhor compreensão da etiologia dos  

transtornos do espectro do autismo 

 

Estudos de ligação assim como estudos de associação genômica e sequenci-

amento do exoma completo – os dois últimos potencializados com o aparecimento 

da tecnologia de SNP array e de sequenciamento de nova geração (NGS) – permi-

tiram, ao longo das últimas décadas, identificar genes candidatos, de penetrância 

também incompleta, claramente associados ao fenótipo de TEA, ainda que não 

exista um fenótipo morfológico / sindrômico bem estabelecido. O mais interes-

sante é que são genes que compartilham a característica de serem importantes na 

regulação das funções sinápticas (como o grupo de genes das neurexinas, neuro-

liginas). Atualmente, o banco de dados SFARI (Simons Fundation Autism Research 

Initiative) já cataloga 1.109 genes que, com diferentes graus de evidência, já foram 

associados ao TEA.  

No que tange à elucidação diagnóstica, o sequenciamento exômico, que ava-

lia as porções codificadoras do genoma humano (aproximadamente 1%), em que 

se concentram aproximadamente 85% das variantes causadoras de doenças, de-

monstrou ter taxa de resolução diagnóstica inferior ao array genômico (que avalia 

microdeleções e duplicações) nos autistas em que a avaliação clínica sugere uma 

síndrome, e a mesma taxa de resolução diagnóstica quando a avaliação morfoló-

gica do paciente não sugere síndrome específica. Essa baixa resolutividade do 

exoma em pacientes com TEA não sindrômicos se deve, provavelmente, ao fato de 
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sua etiologia ser multifatorial e não passível de ser avaliada adequadamente pela 

técnica se sequenciamento exômico. A resolução combinada de ambos os exames 

(array e sequenciamento exômico), no entanto, foi superior à de ambas as técnicas 

isoladamente, o que sugere que o exoma poderia ser solicitado em casos em que 

o array não é capaz de elucidar a etiologia (16).  

Desse modo, o papel da tecnologia de NGS tem sido, principalmente, o de 

permitir a realização de estudos de associação que sugiram genes associados ao 

TEA, e também de revelar nos pacientes possíveis síndromes monogênicas que 

podem não ter sido identificadas pelo médico geneticista por suas características 

morfológicas pouco definidas ou características atípicas, fato esse de maior apli-

cabilidade do ponto de vista clínico e de aconselhamento genético. 

 

CAUSAS AMBIENTAIS / EPIGENÉTICAS 

 

Há um grande número de teorias quanto a possíveis causas ambientais. Os 

eventos pré e perinatais foram relatados com alta incidência na história de crian-

ças com autismo quando comparadas aos seus irmãos e a controles normais. 

Desde quadros de hipóxia, infecções, agentes teratogênicos (etilismo, ácido val-

proico ou abortivos, como o misoprostol), até estresse materno na gestação têm 

sido relatados. Esses diversos agravos ao embrião e/ou feto que apresentam vul-

nerabilidade genética poderiam contribuir para o aparecimento do quadro clínico. 

Extensa literatura indica essas possíveis causas (12, 15, 18). Delas, parece ser mais 

consistente a prematuridade e o baixo peso ao nascer. Já na DI existe um fator 

causal ambiental de alto impacto, qual seja o consumo de álcool durante a gesta-

ção. De fato, os Efeitos Fetais ou a Síndrome Fetal Alcoólica, decorrentes da expo-

sição pré-natal ao uso de álcool, são de alta prevalência. Além da DI, problemas 

comportamentais e dificuldades na aprendizagem escolar são relatados. A comor-

bidade com TEA é duvidosa.  

A herdabilidade do TEA é da ordem de 50%. Assim, a variância do fenótipo 

é explicada igualmente por fatores genéticos e ambientais. A interação da genética 

com o ambiente ocorre por maio de um mecanismo multifatorial. Quando fatores 

ambientais modulam a expressão gênica, dizemos que há interação epistática. A 

epigenética representa um mecanismo fundamental de regulação gênica com base 

nas modificações químicas de DNA e das proteínas histonas sem alterar a sequên-

cia de DNA (9). Os fatores ambientais que aqui atuam são os da vida perinatal, 

influenciando o meio citoplasmático e uterino, com trocas placentárias e efeitos 

hormonais. Esse modelo causal, no qual variantes genômicas de suscetibilidade 

ao TEA têm a expressão modulada por fatores ambientais, explicaria a maioria dos 

casos de TEA – cerca de 80%. Na DI esse número é menor: em torno de 30% a 

50% dos casos. 
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Vale a pena relatar, pelo impacto histórico que teve, a suspeita de que a vaci-

nação poderia contribuir com a etiologia do autismo. Essa suspeita teve início no fim 

da década de 1990, na Inglaterra, a partir de uma pesquisa publicada na revista Lan-

cet por Andrew Wakefield. O autor descrevia 12 crianças com história de desenvol-

vimento normal inicial e perda de habilidades adquiridas, inclusive linguagem. Re-

latava, ainda, diarreia e dor abdominal e associava o início dos sintomas com a 

vacina MMR (tríplice viral, contra sarampo, caxumba e rubéola). Especulava que 

esses problemas gastrointestinais levariam a uma inflamação no cérebro e a com-

portamentos que se assemelhavam aos do TEA. Outras pesquisas realizadas no 

mesmo hospital de origem não validaram os resultados. Além disso, diversos ou-

tros estudos não evidenciaram relação causal entre a vacina e o autismo. Essa 

comprovação “científica” e outras, no caso de falsas associações com as vacinas, 

podem ser muito perigosas e com impacto negativo na saúde das populações. 

Ótimo artigo publicado por Martins e Maia (7) salienta o problema. 

 

INDICAÇÕES CLÍNICAS DOS TESTES GENÉTICOS NA DI E TEA 

 

A investigação etiológica dos pacientes com TEA / DI pode ser orientada se-

gundo o seguinte fluxo:  

 

DI moderada a grave ou TEA com DI sem ou com alterações dis-

mórficas, tenta-se: Diagnóstico clínico da síndrome – se negativo: 

primeiro exame: cariótipo; se normal: X-Frágil. 

 

A partir desse ponto, a quantidade de exames a serem solicitados depende 

da disponibilidade de cada sistema de saúde. No Brasil, SUS e saúde complemen-

tar separam os pacientes radicalmente. No SUS, garantir exame de cariótipo e do 

X-Frágil é o desafio atual. Na saúde suplementar, a separação dos pacientes é feita 

pelo tipo de plano que a família possui. Existem planos que dificultam até a reali-

zação do mais elementar dos exames genéticos – o cariótipo com bandas G (ple-

namente garantido pela Agência Nacional de Saúde). Diversos planos de saúde 

complementar têm coberto custos de exames genômicos mais dispendiosos, como 

o sequenciamento gênico ou o sequenciamento do exoma. Para informar-se me-

lhor sobre essa situação, devemos incentivar nossos pacientes a procurar infor-

mações como as fornecidas no site da Sociedade Brasileira de Genética Médica 

(http://www.sbgm.org.br/orientacoes.asp). Protocolos internacionais indicam 

detalhes da investigação genética.  

 

  

http://www.sbgm.org.br/orientacoes.asp
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Diversos autores apontam o quanto a saúde mental na infância e adolescên-

cia é um ponto-chave para a qualidade da trajetória de vida do sujeito em momen-

tos posteriores de vida (7, 10). Bons desfechos de saúde mental nessa etapa da 

vida são frequentemente associados ao desenvolvimento de importantes compe-

tências, incluindo habilidades sociais e profissionais, por exemplo (7).  

Inúmeros estudos epidemiológicos têm apontado taxas expressivas de Pro-

blemas de Saúde Mental (PSM) (10% a 20%) entre crianças e adolescentes (16), 

chamando atenção para a importância da identificação desses problemas assim 

como para suas causas, consequências e necessidades de tratamento. Por isso, es-

tudos e intervenções voltadas para o público infantojuvenil devem considerar a 

mensuração da psicopatologia assim como dos fatores envolvidos no seu desen-

volvimento e na sua trajetória, denominados fatores de risco e proteção.  

Para a avaliação dos PSM é fundamental a escolha de instrumentos validados 

e com propriedades psicométricas robustas. Dois instrumentos padronizados e va-

lidados são frequentemente utilizados em pesquisas nacionais e internacionais. No 

Brasil, o Child Behavior Checklist / Inventário de Comportamentos para Crianças e 

Adolescentes entre 6 e 18 anos (CBCL/6-18), validado no Brasil (1), é um dos ins-

trumentos de rastreamento para a avaliação da saúde mental de crianças e adoles-

centes mais utilizados (www.aseba.org). O CBCL permite traçar um perfil de proble-

mas emocionais e comportamentais da criança ou adolescente entre 6 e 18 anos de 

idade com base em 118 itens. A partir dos itens do CBCL derivam três escores totais 
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de psicopatologia: total de problemas, problemas do tipo internalização (ansiedade 

/ depressão) e problemas do tipo externalização (agressividade / violação de regras). 

Além desses, também é possível gerar perfis acerca de oito síndromes.  

Já o Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ; Questionário de Capacida-

des e Dificuldades) avalia crianças e adolescente na faixa etária de 4 a 16 anos por 

meio de 25 itens distribuídos em cinco domínios de psicopatologia: ansiedade e/ou 

depressão, problemas de conduta, hiperatividade / déficit de atenção, problemas de 

relacionamento com colegas e comportamento social positivo, além da soma das pri-

meiras quatro escalas, representando o total de dificuldades (www.sdqinfo.com). A 

versão brasileira do SDQ foi validada e se mostrou adequada (20). Tanto o CBCL 

quanto o SDQ já foram utilizados em dezenas de estudos clínicos e epidemiológicos 

no Brasil. Ambos permitem uma abordagem dimensional da psicopatologia. 

A abordagem diagnóstica de psicopatologia na infância e adolescência é permi-

tida a partir de instrumentos como o Development and Well-Being Assessment 

(DAWBA; Levantamento sobre o Desenvolvimento e Bem-Estar de Crianças e Adoles-

centes), que consiste em uma entrevista estruturada com objetivo de realizar diagnós-

ticos psiquiátricos com base nos critérios dos manuais diagnósticos (www.dawba. 

com). O instrumento pode ser utilizado por leigos; contudo, deve ser revisado por psi-

quiatra da infância / adolescência experiente. A versão brasileira do DAWBA foi vali-

dada no Brasil e se mostrou adequada para uso em nossa população (6).  

Outra opção é o Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for 

School-Age Children Present and Lifetime Version (K-SADS-PL; Entrevista diagnóstica 

para transtornos afetivos e esquizofrenia em crianças em idade escolar (6-18 anos), 

versão referente ao momento presente e ao longo da vida). Trata-se de uma entre-

vista clínica semiestruturada detalhada acerca de sintomas dos principais transtor-

nos mentais na infância / adolescência, segundo critérios do DSM. O K-SADS-PL é 

utilizado exclusivamente por clínicos experientes e com treinamento completo 

acerca do uso do instrumento. O K-SADS-PL é uma entrevista clínica longa e mi-

nuciosa, geralmente aplicada em estudos de intervenção ou estudos que necessi-

tam de grande precisão diagnóstica. No Brasil, o K-SADS-PL foi traduzido e vali-

dado e apresentou boa qualidade (3). 

 

FATORES DE RISCO PARA A SAÚDE MENTAL  

DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

Fatores de risco se caracterizam como eventos ou características que, quando 

presentes, aumentam a probabilidade de ocorrência de desfechos negativos de sa-

úde. Interessantemente, muitos indivíduos expostos a fatores de risco parecem ma-

nejar bem e resistir às consequências deletérias desses fatores. Tudo indica que essa 
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adaptação positiva implica um importante processo que os mantem protegidos de 

ingressar na trajetória do desenvolvimento de um PSM e que existem fatores de pro-

teção que colaboram para o desfecho positivo. Fatores de proteção são definidos 

como características, eventos ou experiências que, justamente, atenuam o impacto 

das experiências adversas, diminuindo a probabilidade de ocorrência de desfechos 

ou aumentando a chance de desfechos positivos. Os fatores de risco e proteção cos-

tumam estar inter-relacionados constituindo um sistema complexo (13).  

A maioria das evidências científicas consistentes sobre fatores de risco para 

a saúde mental na infância e adolescência provém de estudos longitudinais pros-

pectivos conduzidos em países desenvolvidos e revelam que eles são oriundos de 

ambientes em que essas populações mais circulam: contexto familiar, escolar e 

comunitário. Sabe-se, também, que a exposição a fatores de risco durante a infân-

cia / adolescência aumenta significativamente o risco para PSM em fases posteri-

ores da vida (7, 10, 14) em diferentes domínios (conjugal, acadêmico, profissional 

e financeiro) (7), e que também estão associados ao maior uso de serviços e de 

substâncias na fase adulta (10). 

Os fatores de risco para PSM na infância e adolescência que têm recebido 

mais destaque na literatura atualmente incluem: a presença de PSM maternos, 

pertencer a família ou residir em bairro de nível socioeconômico (NSE) baixo, ex-

posição à violência e uso de práticas parentais negativas ou cuidado parental em-

pobrecido. 

A associação de PSM maternos e PSM na infância e adolescência está muito 

bem documentada em diversos estudos nacionais e internacionais. A maior parte 

das pesquisas sobre esse fator foca nos primeiros anos da infância; porém, há evi-

dências de que os prejuízos associados se estendam à adolescência. Um estudo ca-

nadense, por exemplo, seguiu 2.120 filhos de mulheres deprimidas desde os 5 me-

ses de idade e verificou que, na presença de graves sintomas de depressão materna, 

as crianças tiveram risco duas vezes maior de apresentar problemas emocionais e 

ansiedade de separação aos 5 anos de idade. Interessantemente, os pesquisadores 

constataram que a creche pode ser uma boa opção de serviço de cuidado infantil 

para filhos de mulheres severamente deprimidas, por proteger a saúde mental das 

crianças, já que a gravidade dos sintomas apresentados por elas é diretamente pro-

porcional ao tempo de exposição ao quadro depressivo materno (9).  

Entre pesquisas nacionais, destaca-se um estudo longitudinal feito com cri-

anças e adolescentes em condição de vulnerabilidade social. Após o seguimento 

de quatro a cinco anos da coorte, os pesquisadores verificaram que a piora dos 

sintomas de ansiedade / depressão materna implicou em maior risco de agrava-

mento dos PSM nas crianças e adolescentes (5). Essas evidências chamam atenção 

para a impactante interrelação entre a saúde mental de mães e filhos, alertando 

para a urgência da atenção à saúde mental materna para a implementação de po-

líticas de prevenção de PSM durante a infância e adolescência. O primeiro passo é 
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identificar casos de depressão materna para, então, propor tratamentos baseados 

em evidências no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). Para isso, instrumen-

tos de rastreamento de PSM em adultos, como o Self-Report Questionnaire (SRQ), 

podem ser utilizados na atenção primária com fim de detectar mães com PSM. O 

SRQ tem a grande vantagem de ter sido validado no Brasil, apresentando confia-

bilidade. Além disso, já foi amplamente utilizado em estudos epidemiológicos na-

cionais, favorecendo potenciais comparações. 

O NSE familiar baixo muitas vezes implica na escassez de recursos materiais, 

sociais e financeiros, bem como no acesso limitado ou insuficiente a serviços, au-

mentando a condição de vulnerabilidade na infância e adolescência. Nesse sen-

tido, há evidências prospectivas de que o NSE familiar baixo aumenta o risco de 

desenvolvimento de todos os tipos de PSM na infância (hiperatividade, problemas 

emocionais, de relacionamento entre pares e de conduta). Assim como o NSE fa-

miliar mais baixo, residir em bairros com piores condições socioeconômicas na 

infância também tem sido apontado como um fator de risco para a ocorrência de 

taxas mais elevadas de PSM na infância. A estimativa do NSE familiar pode ser ob-

tida por meio do Questionário de Classificação Econômica Familiar, desenvolvido 

pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) para a determinação 

de classes econômicas segundo o poder de consumo da família. Alternativamente, 

características como renda familiar e uso de programas de transferência de renda 

podem auxiliar na compreensão do NSE. 

A exposição a diferentes formas de violência é constantemente associada ao 

risco aumentado para PSM na infância e adolescência. Em linhas gerais, existem 

diferentes formas de exposição à violência, que podem ser classificadas em física, 

psicológica, sexual e negligência. A exposição aos conflitos familiares também se 

configura como uma forma de violência doméstica. Um estudo longitudinal bus-

cou avaliar possíveis associações entre a exposição a conflitos familiares na ado-

lescência com o uso de substâncias e desenvolvimento de PSM na vida adulta; a 

convivência e a comunicação entre pais e filhos permeadas por críticas, gritos e 

discussões foi definida como uma forma de exposição aos conflitos familiares (10). 

Os pesquisadores conduziram avaliações de estudantes no decorrer de 17 anos e 

comprovaram que a exposição a conflitos familiares na adolescência é um impor-

tante fator de risco para a saúde mental na vida adulta, já que os mais expostos a 

essa forma de violência apresentaram taxas mais elevadas de PSM e maior uso de 

substâncias (maconha, álcool e tabaco) aos 27 anos de idade. Segundo os autores, 

quanto maior a frequência e a precocidade de exposição aos conflitos familiares, 

pior o desfecho de saúde mental na vida adulta.  

As práticas parentais utilizadas pelos pais na criação de seus filhos se carac-

terizam como o conjunto de estratégias adotadas para o cuidado e socialização 

durante a infância e adolescência. Segundo estudos atuais, as práticas parentais e 

a relação com ambos os pais podem atuar como um fator tanto de risco como de 
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proteção para a saúde mental na infância e adolescência. Uma pesquisa conduzida 

no Reino Unido definiu práticas parentais negativas como aquelas permeadas por 

atitudes de superproteção por parte dos pais, infantilização, incompreensão 

(tanto por parte dos pais quanto do filho), rigidez e excesso de críticas. Após o 

acompanhamento de mais de 10.000 indivíduos dos 16 aos 42 anos de idade, os 

pesquisadores verificaram que o uso de tais práticas parentais aumentou a pre-

disposição de indivíduos aos PSM na fase adulta (14).  

No que tange à avaliação de práticas parentais deletérias, a Conflict Tactics Sca-

les Parent-Child Version (CTSPC) é uma escala de 22 itens que mede três domínios 

de maus-tratos infantis: disciplina agressiva, violência psicológica e violência física. 

O CTSPC foi validado no Brasil (17), apresentando boas propriedades psicométricas 

em diferentes regiões do País, assim como ampla possibilidade de comparação com 

décadas de estudos internacionais. Já o Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) foi 

desenvolvido para avaliar histórico de abuso na infância de forma retrospectiva. O 

CTQ avalia cinco domínios específicos: abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, 

negligência emocional e negligência física. Essa escala foi traduzida e validada no 

Brasil (8) e é uma excelente opção em pesquisa para verificação da associação de 

traumas infantis com PSM na adolescência e vida adulta. 

 

FATORES DE PROTEÇÃO PARA A SAÚDE MENTAL  

DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

A literatura é farta no que tange ao conhecimento dos fatores de risco para a 

saúde mental na infância e adolescência. Em relação aos fatores de proteção, a re-

alidade é diferente, já que os estudos sobre o tema ainda são escassos, especial-

mente os de delineamento prospectivo de coorte em países em desenvolvimento, 

como o Brasil. A qualidade das interações sociais e do ambiente de desenvolvi-

mento na infância e adolescência destacam-se enquanto fatores protetores, assim 

como relacionamentos disruptivos com a família, na comunidade e na escola se 

tornam fatores de risco para a saúde mental da crianças e adolescentes. Portanto, 

é a qualidade do fator investigado que determina o impacto no bem-estar e na saúde 

mental de crianças, adolescentes e futuros adultos. 

As práticas parentais que, quando negativas, acarretam prejuízos para a saúde 

mental, quando positivas são benéficas para o desenvolvimento na infância e ado-

lescência. Morgan et al. (14) demonstraram que o uso de práticas parentais positi-

vas entre pais e filhos durante a adolescência está associado com redução de risco 

de PSM até os 42 anos de idade. Entre as práticas interpretadas como positivas, os 

autores consideraram a permissão de autonomia supervisionada ao adolescente, a 

compreensão, o cuidado, ser solícito e generoso com o filho. Um instrumento que 

tem sido utilizado para a aferição das práticas parentais positivas e negativas é o 
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Egna Minnen Beträffande Uppfostran (EMBU; Memórias sobre Cuidados Parentais 

Recebidos). Originalmente desenvolvido para pesquisar as lembranças de adultos 

em relação aos cuidados parentais recebidos ao longo de suas vidas, o instru-

mento foi adaptado para ser respondido por crianças e adolescentes (2). O EMBU-

C é voltado para essas populações e avalia quatro dimensões das práticas paren-

tais, incluindo calor emocional, rejeição, superproteção e favorecimento de ir-

mãos. Cada item é pontuado em uma escala do tipo Likert de quatro pontos e não 

há ponto de corte; assim, quanto maior a pontuação, mais os pais e as mães utili-

zam tal dimensão das práticas parentais. 

Além do uso de práticas parentais positivas, outros fatores também têm sido 

apontados como protetores para a saúde mental de crianças de adolescentes. En-

tre pesquisas longitudinais, o suporte social materno se destaca enquanto um fa-

tor protetor à saúde mental das crianças, já que pode aumentar a sensação de 

bem-estar da mãe permitindo respostas mais adaptativas frente a eventos estres-

santes. Também há evidências de que residir, durante a infância, em bairros com 

maiores níveis de participação em organizações sociais, como esportivas e cultu-

rais, também pode ter um efeito protetor sobre a saúde mental das crianças. 

 

RESILIÊNCIA E SAÚDE MENTAL 

 

A resiliência, no campo da saúde mental e bem-estar, tem sido definida como 

uma forma de adaptação positiva, ou mais especificamente como a capacidade de 

manter o equilíbrio após a exposição às adversidades (11). O conceito é originário 

das ciências físicas que descrevem a capacidade de um dado material recuperar 

sua forma original após exposição ao estresse. Interpretada como um conceito di-

nâmico, a resiliência não é compreendida enquanto um atributo pessoal (18), mas 

como um processo interativo que envolve fatores de risco e de proteção, apresen-

tando variabilidade em diferentes contextos (11). 

Na prática, atualmente há o consenso de que a resiliência é um desfecho do pro-

cesso de saúde mental. Sendo assim, a constante inter-relação entre fatores de prote-

ção e de risco após a exposição a experiências potencialmente adversas aumentaria 

ou diminuiria a chance de os indivíduos serem resilientes em termos de saúde mental. 

Além disso, o alcance do desfecho resiliente após a exposição a adversidades pode va-

riar de acordo com os diferentes aspectos envolvidos no processo, como a idade na 

ocasião de exposição, quantidade e qualidades dos fatores de risco e de proteção en-

volvidos, o ambiente, o período de vida e as características do indivíduo (11). 

Na década de 1980, Werner e Smith conduziram um estudo prospectivo no Ha-

vaí que se tornou uma importante referência e ponto de partida para estudos posteri-

ores sobre resiliência (19). O acompanhamento de 698 crianças ao longo de 40 anos 

evidenciou que cerca de 33% dos sujeitos se desenvolveram adequadamente, apesar 
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da exposição a diversos fatores de risco, como vulnerabilidade social (pobreza), 

estresse, discórdia familiar e PSM parentais. Quando adultos, esses participantes 

se destacaram por sua competência em diferentes áreas, diferentemente dos ou-

tros, que tiveram desfecho em PSM. Os pesquisadores observaram que, na infân-

cia, esse grupo específico destoava dos demais em uma série de características: 

eram afetivos, fáceis de lidar, apresentavam autonomia ao mesmo tempo em que 

pediam ajuda quando necessária, tinham noção de autoeficácia, de responsabili-

dade e partilhavam de algum passatempo ou interesse com algum amigo. Final-

mente, o grupo também dispunha de suporte social extrafamiliar e da relação pró-

xima com ao menos um adulto de confiança na infância (19).  

Esse estudo conduzido por Werner e Smith (19) marcou uma importante 

mudança de panorama para as pesquisas nesse campo ao valorizar aspectos rela-

cionados à aquisição de resistência por parte dos indivíduos. Desde então, muitos 

estudiosos têm buscado compreender fatores precursores da resiliência e sua im-

portante contribuição para o equilíbrio da saúde mental. 

Ainda que não seja compreendida enquanto um atributo pessoal, há evidên-

cias de que a exposição a alguns fatores favorece o processo de aquisição de resis-

tência por parte dos indivíduos. Sendo assim, níveis mais elevados de resiliência 

têm sido relacionados a três esferas principais: (i) características pessoais; (ii) fa-

tores biológicos e (iii) fatores ambientais sistêmicos (qualidades da família, escola, 

amigos e comunidade) (11).  

As características pessoais de indivíduos resilientes envolvem: extroversão, 

afabilidade, noção de locus de controle interno e de autoeficácia, boas habilidades 

sociais, interpretação e postura positivas diante de eventos adversos, além de boa 

autoestima. Há também evidências de que alguns marcadores de funcionamento 

neuroendócrino estão associados a níveis mais elevados de resiliência. Tais fato-

res estão intimamente associados à herança genética dos indivíduos, além de sua 

capacidade de adaptação positiva em situações de estresse (15).  

Finalmente, os fatores ambientais sistêmicos dizem respeito aos micro e ma-

crossistemas que, quando positivos, são associados a maior probabilidade de des-

fechos resilientes em saúde mental após a exposição a experiências adversas. O 

apoio referente aos microssistemas envolve os relacionamentos familiares, entre 

pares e com professores, além da relação próxima com ao menos um adulto con-

fiável na infância. Em âmbito familiar, são destacadas qualidades como o uso de 

boas práticas parentais, a relação próxima entre pais e filhos e outros adultos, 

como parentes e vizinhos, além de estabilidade familiar, ausência de abuso contra 

a criança. Já os macrossistemas se referem à estrutura de suporte comunitário e 

de acesso a bons serviços de saúde, lazer, espiritualidade / religião, educação, ati-

vidades e organizações sociais (11). 

No Brasil, algumas iniciativas importantes sobre o estudo dos processos de re-

siliência já se iniciaram com resultados promissores. Dados do estudo brasileiro 
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High Risk Cohort Study (HRC), uma coorte que, desde de 2010, avalia mais de 2.000 

crianças e adolescentes, demonstraram que atributos positivos (medidos via Youth 

Strength Inventory, como, por exemplo, ser responsável, bem-humorado etc.) esta-

vam relacionados a menos experiências psicóticas três anos depois da primeira ava-

liação. Mais ainda, os atributos positivos mediavam parcialmente a relação entre 

trauma infantil e experiências psicóticas (15). Dados da mesma coorte demonstra-

ram, também, que os mesmos atributos positivos aliviavam os efeitos negativos da 

baixa inteligência no aprendizado e da psicopatologia sobre o baixo desempenho 

acadêmico (12). Esses dados demonstram, efetivamente, que a resiliência é um pro-

cesso que, para ser avaliado, necessita de estudos com componentes específicos: co-

orte prospectiva, avaliação robusta de PSM, avaliação de fatores de risco e proteção, 

além de análises estatísticas adequadas ao objeto de estudo. 

Em suma, a área da saúde mental da infância e adolescência ainda precisa de 

estudos que possam compreender a dinâmica das trajetórias psicopatológicas ao 

longo do desenvolvimento humano. Entender essas trajetórias, juntamente com a 

constante interrelação entre fatores de risco e proteção que, por sua vez, podem 

vir a culminar em processos de resiliência, é um desafio fundamental para os pró-

ximos anos. Já se sabe que os PSM são a maior causa de anos vividos em incapaci-

dade na faixa etária da infância e adolescência (4). Para reverter esse cenário, fu-

turas pesquisas acerca de processos de resiliência precisam surgir para embasar 

novas estratégias de intervenção e prevenção. 
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Falar sobre comportamento motor ou sobre neurodesenvolvimento na atua-

lidade é uma responsabilidade não apenas científica, mas social, considerando-se o 

momento em que a ciência e as metas de inclusão se cruzam e exigem a formação 

de um novo profissional dentro da perspectiva da interdisciplinaridade, que deve 

estar preparado para enfrentar este século com a responsabilidade social inerente 

a qualquer profissão, seja da saúde, da educação ou de interfaces dessas áreas.  

Entende-se por comportamento motor um complexo processo neuropsico-

lógico que engloba a organização motora, o desenvolvimento e a aprendizagem 

motora. Considerando a densidade dos aspectos envolvidos, os estudos acabam 

focando em pontos específicos, como mecanismos e processos atuantes na pes-

quisa básica, adaptação do movimento ao meio ou, ainda, na pedagogia do movi-

mento humano. Para Ulrich e Reeve (19), o comportamento humano condensa os 

processos subjacentes ao desempenho motor ao longo da vida, o que nos leva a 

considerar que o controle, a aprendizagem e o desenvolvimento motor compõem 

a organização central das ações adaptativas que dão suporte para as demandas 

que uma pessoa deve administrar, coordenar e dominar para responder com su-

cesso as demandas da vida diária e suas implicações no cotidiano.  

Um modo de compreender o desenvolvimento de modo mais global é des-

crito pelo modelo bioecológico de Bronfenbrenner, no qual a dinâmica das rela-

ções do desenvolvimento humano é representada por uma pessoa inserida e inte-

grada em seu ambiente, com sua complexidade e suas possibilidades de mudança. 
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O autor propõe que o ser humano cria o ambiente, e suas ações influenciam aspec-

tos físicos e culturais e, assim, ele mesmo é produtor ativo de seu próprio desen-

volvimento (4). Quando Bronfenbrenner (4) demonstra, por meio da bioecologia 

do desenvolvimento humano, as inter-relações dos níveis ecológicos, fica claro o 

entrelaçamento desses sistemas. Os microssistemas, constituídos pelas atividades 

das quais a pessoa faz parte em algum momento de sua vida, compõem em con-

junto o mesossitema, que se caracteriza pelas inter-relações dos vários ambientes 

nos quais a pessoa em desenvolvimento está inserida. O exossistema é definido 

como os ambientes em quais a pessoa em desenvolvimento não está inserida di-

retamente, mas é por eles influenciada, e o macrossistema, nível que engloba cul-

tura, as macroinstituições e as políticas públicas, são ambientes que cercam a cri-

ança, o jovem ou o adulto e, em conjunto, definem as condições para o desenvol-

vimento daquela pessoa, naquele contexto (4). 

Sendo assim, quando se fala em alterações do comportamento motor nos 

transtornos que afetam o desenvolvimento, há que se pensar, em primeiro plano, 

de quem estamos falando. Quem é essa criança que chega até nós? Por que ela 

responde de tal modo aos protocolos que seguimos como modelos válidos de ava-

liação? Quais são suas particularidades, qual a influência política, econômica ou 

familiar que age e interfere em seu desenvolvimento direta ou indiretamente? 

Especificamente do ponto de vista motor, e com ênfase na criança com trans-

tornos do neurodesenvolvimento, deve-se considerar o sistema de saúde que a 

atende, o tipo de moradia, as vivências cotidianas familiares, a escolaridade e o 

trabalho dos pais, os vínculos e as relações afetivas que a cercam. Além disso, 

claro, informações sobre a gestação, as condições de nascimento e as intercorrên-

cias em saúde devem integrar o protocolo de avaliação para que o profissional 

possa ter acesso aos detalhes de seu desenvolvimento e possa traçar um plano de 

conduta para intervenção. 

O desenvolvimento de uma criança é cercado de expectativas relacionadas 

ao seu comportamento motor. A criança já controla a cabeça? Está se sentando 

sem apoio? Começou a engatinhar? Está dando seus primeiros passos? Sobe esca-

das? Essas indagações estão constantemente presentes na fala dos pais, dos ami-

gos e dos profissionais que acompanham os primeiros meses e anos de vida da 

criança. Essa expectativa é decorrente da sequência de marcos motores que ocor-

rem principalmente no primeiro ano de vida da criança. Um bebê frágil, total-

mente dependente ao nascimento, transforma-se em uma criança que interage, 

sorri e se relaciona com o mundo, em grande parte, por meio de ações motoras. A 

exploração do ambiente, dos objetos e as interações estão permeadas de atitudes 

que se apoiam na motricidade. 

Desde o nascimento, o acompanhamento do desenvolvimento passa também pelo 

controle do crescimento. As medidas antropométricas se constituem importantes indi-

cadores da saúde e bem-estar e devem ser observadas de acordo com parâmetros 
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cientificamente estabelecidos para as populações. O crescimento é um fenômeno bi-

ológico complexo que interage com outros fatores psicológicos e sociais, e a família, 

quando acompanha a criança às consultas pediátricas, espera, efetivamente, que o 

médico mostre satisfação com o crescimento físico da criança, representado princi-

palmente pelas medidas de altura, peso e perímetro cefálico.  

As mudanças durante o primeiro ano de vida são bastante importantes, com 

saltos evolutivos em curtos períodos de tempo. A existência de uma variabilidade 

no comportamento e época de aquisições dos marcos motores se manifesta em 

“janelas” do desenvolvimento; porém, existe uma sequência na apresentação das 

habilidades esperadas: a criança, inicialmente, desenvolve as reações antigravita-

cionais elevando seu corpo contra a gravidade, aprimorando o controle corporal 

adquirido com a maturação neurológica, passa por uma fase de inibição dos refle-

xos primitivos e dá início aos movimentos mais elaborados e voluntários, que se 

aprimorarão cada vez mais até que ela realize atividades mais complexas como 

andar, correr e saltar (3). 

A Organização Mundial de Saúde identifica seis grandes janelas para os mar-

cos do desenvolvimento motor para crianças entre 6 e 24 meses de vida. Os marcos 

motores observados em 816 crianças, em estudo multicêntrico que envolveu diver-

sos países, foram: sentar sem apoio, ficar em pé com auxílio, engatinhar em quatro 

apoios, andar com ajuda, ficar em pé sozinho e andar independentemente (20). 

Habilidades como dar um primeiro passo, sorrir pela primeira vez e acenar 

são comportamentos relevantes para os marcos de desenvolvimento. As crianças 

se desenvolvem em um ritmo próprio e, embora exista uma época peculiar na qual 

esses marcos são atingidos, não é possível dizer exatamente quando uma criança 

aprenderá uma determinada habilidade. No entanto, os marcos do desenvolvi-

mento são atingidos em fases cronológicas do desenvolvimento típico e trazem 

aos especialistas, e até mesmo aos leigos, uma noção de quando ocorrerão as mu-

danças que se devem esperar à medida que a criança cresce.  

As aquisições que a criança apresenta no primeiro ano de vida são mais rá-

pidas do que em qualquer outro período. Essa sequência de aquisições é reflexo 

das maturações neurais e da mielinização, em consonância com fatores cognitivos, 

emocionais e sociais. O conhecimento neurofisiológico é fundamental para a com-

preensão do desenvolvimento; porém, cada vez mais se torna evidente para o mo-

mento científico atual a influência da cultura, da história, das relações interpesso-

ais e do contexto em que o desenvolvimento ocorre. Fatores como as práticas pa-

rentais, escolaridade dos pais e nível socioeconômico podem ter influência na in-

teração dos sistemas que são as bases para o desenvolvimento (3, 11). 

Saber que a criança se movimenta como resultado de maturação dos siste-

mas neuromusculares, sensoriais, cognitivos e da necessidade de interação com o 

ambiente é fator fundamental para que se possa reconhecer a importância da 



70 

observação do desenvolvimento e a aquisição dos marcos motores na infância 

para prevenir e intervir, diante de quaisquer alterações, nesse percurso de desen-

volvimento que é chamado de típico. 

Entender que o bebê, em seu primeiro trimestre de vida, apresenta compor-

tamento reflexo em grande parte do tempo facilita o entendimento de suas inte-

rações iniciais com o ambiente e a família. Nesse período, os reflexos primitivos 

trazem certa assimetria fisiológica ao bebê e o impedem de manipular objetos, fa-

zendo com que a criança tenha pouca chance de exploração ativa. A partir do 

quarto mês de vida, algumas conquistas mais evidentes, como a preensão volun-

tária, a facilidade em unir as mãos, a liberdade em mover a cabeça e as reações 

antigravitacionais aprimoradas, fazem com que a criança cada vez mais esteja 

atenta ao que acontece ao seu redor. 

Posteriormente, a partir dos 6 meses, a criança inicia sua vivência na posição 

sentada, que será aprimorada até o terceiro trimestre de vida, por volta dos 8 ou 

9 meses, quando apresentará todas as reações de equilíbrio nessa posição, permi-

tindo-lhe maior liberdade de movimento para buscar e manipular objetos. No úl-

timo trimestre do primeiro ano de vida ela poderá, então, exercitar-se em mudan-

ças de posição que a colocarão cada vez mais em contato com o ambiente, experi-

mentando a passagem de sentado para gato, gato para sentado, puxar-se para a 

posição em pé, engatinhar e, por fim, dar seus primeiros passos. A partir de então, 

ela poderá locomover-se por espaços cada vez maiores e precisará ser compreen-

dida como um ser motor, cujas possibilidades de exploração são inesgotáveis e a 

prepararão para as etapas seguintes de interação, comunicação e aprendizado. 

O comportamento motor faz parte da gama de comportamentos expressos 

pelo organismo, em resposta aos estímulos do ambiente e, em certas circunstân-

cias, pode expressar déficits ou excessos em relação ao perfil de desenvolvimento 

compatível com marcos esperados do desenvolvimento. O DSM-5 (1) lista uma sé-

rie de alterações cognitivas e/ou motoras que podem estar associadas a condições 

que afetam o desenvolvimento. A observação dessas alterações pode indicar con-

dições que necessitem de uma avaliação cuidadosa, podendo ser indicativo de 

transtornos que afetam o desenvolvimento.  

Considerando o curso do desenvolvimento de uma criança, em particular o 

desenvolvimento motor, algumas disfunções podem surgir e devem ser observa-

das e reconhecidas pelos familiares mais próximos e profissionais da saúde e pro-

fessores para serem investigadas. Dentre as diferentes possibilidades, transtorno 

do desenvolvimento da coordenação (TDC) merece destaque, pois se refere às di-

ficuldades nas habilidades motoras apresentadas pelas crianças que não são de-

vidas a deficiências de ordem intelectual, sensorial primária ou neurológica (5).  

Segundo Pulzi e Rodrigues (15), o termo utilizado para essas disfunções sofreu 

mudanças, mas traz a compreensão de que há deficiência tanto do desempenho 
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funcional quanto da qualidade do movimento que não é explicada pela idade, in-

telecto ou qualquer outra condição diagnosticável. É uma condição que afeta a cri-

ança em atividades cotidianas, tais como vestir-se e despir-se, amarrar sapatos, 

abotoar uma peça de suas roupas, e ainda as habilidades básicas fundamentais 

que necessitam de equilíbrio, ritmo e orientação espacial, como saltos e manipu-

lações de objetos (5).  

Cheng et al. (6) mostraram que crianças com TDC apresentam dificuldades 

significativas em leitura, escrita e ortografia quando comparadas a outras crian-

ças. Além dessas condições, problemas significativos na atenção e no ajuste psi-

cossocial são frequentes, e ainda pode haver problemas cognitivos na memória de 

trabalho visuoespacial, memória de trabalho verbal, aprendizagem de leitura e es-

crita e de matemática. 

Esse transtorno pode ser reconhecido em crianças que tenham dificuldades 

de movimento e não apresentam problemas ou quadros neurológicos outros que 

expliquem essa condição. Os critérios diagnósticos apresentados pelo DSM-5 para 

o TDC envolvem (1):  

Critério A. A aquisição e a execução de habilidades motoras coordenadas 

estão substancialmente abaixo do esperado considerando-se a idade crono-

lógica do indivíduo e a oportunidade de aprender e usar a habilidade. As di-

ficuldades se manifestam por falta de jeito (por exemplo, derrubar ou bater 

em objetos) bem como por lentidão e imprecisão no desempenho de habili-

dades motoras (por exemplo, apanhar um objeto, usar tesouras ou facas, es-

crever à mão, andar de bicicleta ou praticar esportes).  

Critério B. O déficit nas habilidades motoras do Critério A interfere, signifi-

cativa e persistentemente, nas atividades cotidianas apropriadas à idade 

cronológica (por exemplo, autocuidado e automanutenção), causando im-

pacto na produtividade acadêmica / escolar, em atividades pré-profissionais 

e profissionais, no lazer e nas brincadeiras.  

Critério C. O início dos sintomas ocorre precocemente no período do desen-

volvimento.  

Critério D. Os déficits nas habilidades motoras não são mais bem explicados 

por deficiência intelectual (transtorno do desenvolvimento intelectual) ou 

por deficiência visual e não são atribuíveis a alguma condição neurológica 

que afete os movimentos (por exemplo, paralisia cerebral, distrofia muscu-

lar, doença degenerativa). 

Trabalhos da literatura têm se debruçado sobre questões que envolvem a pa-

dronização de instrumentos existentes para identificação e, também, de programas 

de intervenção motora para o desenvolvimento de habilidades nessas crianças. Em 

2012, Rosenbaum e Gorter (17) publicaram um artigo intitulado "The ‘F-words’ in 

childhood disability: I swear this ishow we should think! ”, em que descreviam seis 



72 

palavras-chave, baseadas na Classificação Internacional de Funcionalidade, Inca-

pacidade e Saúde da Organização Mundial da Saúde (CIF), como foco da infância 

para a criança com deficiência: “Function, Family, Fitness, Fun, Friends and Future” 

(Função, Família, Fitness, Diversão, Amigos e Futuro) (17).  

Para os autores, o foco na avaliação e intervenção deve estar voltado a as-

pectos bem mais amplos, como: a) Função: refere-se a tudo o que é funcional, in-

dependentemente da forma como a atividade é realizada; para crianças, "brincar" 

é a função prioritária; b) Família: representa o "ambiente" essencial de todas as 

crianças; c) Aptidão física: refere-se a como as crianças permanecem fisicamente 

ativas, incluindo exercícios e outras oportunidades recreativas; d) Diversão: ativi-

dades nas quais as crianças gostam de participar; e) Amigos: definidos pelas rela-

ções de amizade estabelecidas com os pares, considerando que o desenvolvi-

mento social é um aspecto essencial da personalidade; f) Futuro: refere-se às ex-

pectativas dos pais e das crianças e sonhos para o seu futuro (17).  

No contexto do desenvolvimento motor e das deficiências, a observação é um 

procedimento importante de aquisição de informações das relações que se estabe-

lecem no ambiente. Todo organismo está inserido em diferentes contextos, dele re-

cebe estímulos e sobre ele atua de diferentes modos. A observação é uma aborda-

gem clássica dentro da psicologia para se compreender por que um organismo se 

comporta de uma determinada maneira, ou seja, para entender o que os organismos 

fazem e sob que circunstâncias. A observação, como técnica de avaliação, pode ser 

facilitada com a descrição de comportamentos-alvo que se pretende avaliar; assim, 

há uma série de instrumentos, como roteiros de observação ou inventários de com-

portamentos, que direcionam a que comportamentos os diferentes profissionais ou 

mesmo pais e cuidadores devem estar atentos na identificação de possíveis dificul-

dades. Poucos são os instrumentos que consideram especificamente relatos dos 

professores de educação física como fonte de informação sobre o comportamento 

de crianças em atividades motoras coletivas, como jogos e brincadeiras.  

Na avaliação dos prejuízos que envolvem o desenvolvimento, frequente-

mente pais e professores são solicitados a responder a inventários de comporta-

mentos sobre seus filhos e alunos. Essa abordagem permite angariar, de maneira 

padronizada, informações sobre o comportamento das crianças em diferentes 

ambientes e em condições naturais. Quando se solicitam informações aos profes-

sores, frequentemente são os da sala de aula regular que preenchem os formulá-

rios pelo maior tempo de contado com a criança (7). 

Nas aulas de educação física e durante jogos em grupo podemos observar a 

criança em uma situação de interação social, cooperando, movimentando-se, inte-

ragindo ou expressando-se de maneira mais natural. O professor de educação fí-

sica passa um bom tempo observando as crianças nessas situações, o que lhe con-

fere muitas informações sobre o comportamento de seus alunos (7). 
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Nessa perspectiva, foi desenvolvido o Inventário de Comportamentos Motores 

para Crianças (Motor Behavior Checklist para crianças – MBC), que deve ser preen-

chido observando-se a criança em uma situação de brincar livremente ou nas aulas 

de educação física, utilizando uma escala Likert de cinco pontos que vai de “nunca” 

(0) a “quase sempre” (4). O MBC para crianças consiste em 59 comportamentos mo-

tores separados em duas grandes categorias – comportamentos internalizantes e 

comportamentos externalizantes – e sete escalas de problemas. Os comportamen-

tos externalizantes incluem quebrar regras (sete itens), hiperatividade e impulsi-

vidade (14 itens) e falta de atenção (dez itens), e os internalizantes incluem baixa 

energia (quatro itens), comportamentos estereotipados (dois itens), falta de inte-

ração social (dez itens) e falta de autorregulação (12 itens). 

O MBC possui consistência interna (variando de α = 0,82 para α = 0,95), repro-

dutibilidade (variando de ICC = 0,85 para ICC = 0,90) e concordância (variando de ICC 

= 0,75 para ICC = 0,91), resultados que sugerem que o MBC para as crianças é um ins-

trumento homogêneo em termos de conteúdo, com alta estabilidade e correlação (8). 

Efstratopoulou et al. (8), criadores do instrumento, avaliram 83 crianças 

com diferentes diagnósticos (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH; N = 22), Distúrbio de Conduta (DC; N = 17), Trasnstornos de Aprendiza-

gem (TA; N = 24) e Transtorno do Espectro do Autismo (TEA; N = 20)), utilizando 

o relato professores de educação física no MBC. Por meio desse instrumento, foi 

possível mostrar que crianças com TDAH têm mais problemas nos itens relacio-

nados a hiperatividade / impulsividade e déficit de atenção; as crianças com DC 

têm mais problemas nos itens relacionados a quebrar regras; as crianças com TEA 

têm mais problemas com itens relacionados a comportamentos estereotipados e 

falta de interação social, e as crianças com DA não apresentaram diferença signi-

ficativa em relação aos itens do MBC. Esses resultados indicaram que o MBC é fer-

ramenta útil para discriminar o núcleo de sintomas de TDAH, DC e TEA.  

O MBC passou por processo de tradução e adaptação transcultural (13) e os 

resultados indicam nível satisfatório de concordância entre as versões original e 

retrotraduzida, com 68% de itens iguais e 16% de itens próximos. A versão de 

síntese na avaliação dos professores de educação física teve 84% de clareza. O ins-

trumento já está disponível para uso, embora a validação ainda esteja em curso e 

será objeto de futuros estudos. 

 Pesquisa realizada por Silva et al. (18) buscou comparar os indicadores avali-

ados pelo professor de educação física utilizando uma versão traduzida do MBC, 

com as queixas de crianças encaminhadas a um protocolo de avaliação de hiperati-

vidade e desatenção. Houve correlação entre as queixas trazidas pelos pais e a iden-

tificação dos problemas feita pelos professores de educação física no seu preenchi-

mento do MBC, ou seja, crianças com comportamentos que sinalizam tanto hiperati-

vidade / impulsividade quanto desatenção trouxeram queixas equivalentes, assim 

como a criança com queixa de desatenção apresentou frequência de comportamento 

compatível apenas com desatenção e não com hiperatividade / impulsividade.  
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Com o intuito de verificar se existiria correlação entre relatos de pais e pro-

fessores de sala sobre prejuízos de funções executivas (ou seja, da habilidade de 

organizar comportamentos direcionados a metas que nos permite controlar e re-

gular nossos pensamentos, nossas emoções e nossas ações diante das demandas 

do ambiente) e o MBC preenchido pelo professor de educação física, foi feita uma 

pesquisa por Paiano et al. (14) que encontraram correlações significativas entre a 

descrição de comportamentos do professor de sala e a do professor de educação 

física. Por exemplo, dificuldades em Memória de Trabalho (ou seja, a habilidade 

de manter e manipular elementos na memória para solucionar um problema) teve 

correlação significativa com os itens Quebrar Regras e Hiperatividade e Impulsi-

vidade do MBC. Correlação significativa também foi observada entre Memória de 

Trabalho, Controle Inibitório e Regulação, avaliados pelo professor de sala com 

todos os itens do MBC avaliado pelo professor de educação física. A concordância 

de professores de sala com professores de educação física, que observaram as cri-

anças em demandas diversas de atividade e ambiente, confirma o MBC como um 

importante instrumento de avaliação comportamental. 

Esses dados revelam a importância da observação do comportamento do 

aluno pelo professor de educação física assim como reforçam o MBC como uma 

importante ferramenta não para fornecer diagnóstico clínico, mas para auxiliar no 

processo de encaminhamento de alunos para uma avaliação mais detalhada ou 

para complementar um protocolo multidiscipliar de avaliação. 

Atualmente, somam-se evidências de que déficits no desenvolvimento mo-

tor impactam diretamente o funcionamento social e, consequentemente, a quali-

dade de vida de indivíduos que apresentam algum tipo de transtorno do neurode-

senvolvimento. É fundamental compreender esses possíveis atrasos e mensurar 

com clareza os estágios motores das crianças, podendo-se, assim, propor inter-

venções eficientes que atendam às demandas individualizadas.  

Para se ter uma avaliação adequada e principalmente padronizada sobre o 

desenvolvimento motor do indivíduo, é possível utilizar dois instrumentos que 

mensuram o nível do comportamento e atrasos motores da criança. Assim, é pos-

sível ter um parâmetro do estágio em que ela se encontra de acordo com o apro-

priado para a sua idade. 

No Brasil, a Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) é um instrumento ela-

borado por Neto (12), com o objetivo de avaliar as habilidades motoras das crian-

ças. Esse procedimento envolve um conjunto de provas com dificuldades e com-

plexidades variadas, que visam a conduzir uma verificação do desenvolvimento 

motor em diferentes áreas: motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, es-

quema corporal, organização espacial, organização temporal e lateralidade. Há, em 

cada uma dessas categorias, dez níveis com graus de desafios correspondentes à 

idade cronológica da criança. Inicia no nível 2 e  vai até o 11. A avaliação se dá de forma 

progressiva em cada área motora, ou seja, quando o avaliado consegue executar a 
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atividade proposta, segue-se adiante, até o momento em que a criança não conse-

guir realizar o esperado para a atividade, apontando-se, assim, o maior nível al-

cançado por ela. A EDM possibilita identificar a idade motora (IM), idade motora 

geral (IMG), idade positiva ou negativa (IP/IN), o quociente motor (QM) e o quo-

ciente motor geral (QMG). Permite, ainda, obter os resultados em cada uma das 

suas provas específicas citadas acima: Motricidade Fina (QM1), Motricidade Glo-

bal (QM2), Equilíbrio (QM3), Esquema Corporal (QM4), Organização Espacial 

(QM5) e Organização Temporal (QM6). 

Gusman (9) aplicou a EDM a crianças com Transtorno do Espectro do Au-

tismo (TEA) com o objetivo de avaliar o desenvolvimento motor de crianças desse 

grupo específico e compará-lo ao de crianças com desenvolvimento típico. O es-

tudo confirmou a sua hipótese e mostrou que crianças com TEA estão abaixo da 

média normativa do índice de desempenho motor para as crianças brasileiras.  

Outro aspecto do desenvolvimento motor que tem se destacado no meio aca-

dêmico são as constantes pesquisas mostrando a sua correlação com as habilida-

des cognitivas. Estudos recentes têm apontado uma associação direta entre crian-

ças com dificuldade de aprendizagem e atrasos motores. Na busca pela compre-

ensão dos múltiplos fatores que interferem no processo de ensino-aprendizagem, 

Amorim (2) desenvolveu uma dissertação de mestrado em 2017 com o objetivo 

de investigar o desempenho psicomotor de alunos do Ensino Fundamental I, com 

dificuldades de aprendizagem (classificados com níveis inferiores nas provas de 

competência em leitura, escrita e aritmética). A autora utilizou a EDM (12) para a 

avaliação do desenvolvimento motor e três instrumentos psicométricos para a 

avaliação do rendimento escolar: Prova de Escrita sob Ditado – Versão Reduzida 

(PED-vr), Teste de Competência de Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP) 

e Prova de Aritmética (PA). Os resultados mostraram que, dos 35 alunos que par-

ticiparam do estudo, 34 se concentraram na faixa muito inferior, inferior e normal 

baixo, nas diretrizes da escala da EDM. Os resultados mostraram que os alunos 

que apresentaram baixa competência nas provas avaliadas, também demonstra-

ram piores escores no desempenho motor.  

No exterior, uma escala muito aceita é a Movement Assessment Battery for 

Children - Second Edition (M-ABC2), que foi desenvolvida e elaborada na Inglaterra 

(10). A M-ABC2 é um método de avaliação do desempenho da criança em diferen-

tes áreas motoras de acordo com a sua faixa etária, sendo dividida em três seções 

por faixa etária: seção 01: de 3 a 6 anos, seção 02: de 7 a 10 anos, e seção 03: de 

11 a 16 anos. Cada uma das seções contém oito tarefas divididas em destreza ma-

nual, habilidades com bola e equilíbrio estático e dinâmico. Dependendo da tarefa, 

o desempenho é avaliado pelo tempo e/ou número de acertos e erros. Em seguida, 

os seus valores são convertidos em uma escala de escore padronizado. 

Quintas et al. (16) realizaram pesquisa em que analisaram o desenvolvimento 

motor, utilizando a escala M-ABC2, em crianças e adolescentes com TEA, para com-

pará-los com seus pares com desenvolvimento típico e investigar a correlação entre 
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traços autísticos e desempenho motor. Os resultados apontaram que, em relação 

aos seus pares, o grupo com TEA apresentou desempenho motor significativamente 

abaixo do esperado no desempenho motor global em todos os aspectos avaliados: 

destreza manual, habilidades com bola, equilíbrio. O estudo apontou a necessi-

dade de maior conhecimento das repercussões motoras em indivíduos com TEA, 

além de fomentar a discussão sobre profissionais da fisioterapia integrando as 

equipes de tratamento.  

Portanto, pensando sempre em oferecer melhor qualidade de vida crianças 

e adolescentes no contexto escolar ou da saúde, é preciso valorizar a utilização dos 

instrumentos discutidos acima, já que o desenvolvimento motor está associado 

diretamente ao bem-estar em geral. Possíveis déficits nas habilidades motoras po-

dem impactar o desenvolvimento global das crianças. A EDM – ROSA NETO e a M-

ABC2 são ferramentas de análise efetivas quando se discute desempenho motor. 

A sua aplicabilidade, na grande maioria dos casos, também é possível para crian-

ças com transtornos do neurodesenvolvimento, tornando-se valiosos aliados na 

formalização de procedimentos de intervenção para essa população. 

Os aspectos motores relacionados aos transtornos do desenvolvimento de-

vem ser estimulados por meio de atividades contextualizadas que possam maxi-

mizar o potencial da criança em intervenções desenvolvidas em ambiente natural 

(casa e escola), potencializando a contribuição dos pais ou professores. A promo-

ção de um ambiente favorável para o desenvolvimento deve ser baseada, de 

acordo com suas necessidades, em um modelo interdisciplinar que envolva pro-

fissionais de áreas diversas (3). Cada profissional, competente em suas especifici-

dades, deve avaliar e intervir de modo responsável com conhecimento do con-

texto e dos sistemas que influenciam e atuam direta ou indiretamente no desen-

volvimento da criança. 
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A Deficiência Intelectual (DI) é definida no Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria – 5ª edição 

(DSM-5) (2) e na Associação Americana de Deficiência Intelectual e do Desenvol-

vimento (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities – 

AAIDD) como uma condição que tem início no período de desenvolvimento, com 

prejuízos no funcionamento intelectual, social e adaptativo. Para a DI, a AAIDD re-

comenda avaliações multidimensionais em cinco áreas: habilidades intelectuais, 

comportamento adaptativo (habilidades conceituais, sociais e práticas), participa-

ção, interações e papéis sociais e saúde (saúde física, saúde mental, etiologia) (2).  

De acordo com os dados de prevalência da DI reportados no DSM-5, estima-

se que a condição na população geral seja aproximadamente de 1%, com variações 

em decorrência da idade. Porém, a condição nas suas formas mais graves é de 

aproximadamente 6:1.000 (2).  

Frequentemente, algumas crianças em idade escolar podem apresentar quei-

xas excessivas de dificuldade de aprendizagem de leitura e escrita e dificuldades em 

outros conteúdos ou mesmo queixas de desatenção e de hiperatividade, cujas ma-

nifestações não estão restritas ao ambiente escolar ou acadêmico. Essas queixas po-

dem ocasionar o levantamento de suspeitas de diferentes transtornos, sendo os 

mais frequentes o Transtorno Específico da Aprendizagem, o Transtorno do Déficit de 

Atenção e Hiperatividade / Impulsividade (TDAH) e a própria DI. Nesses casos, é ne-

cessário que a avaliação seja feita por uma equipe multiprofissional para verificação 

da especificidade dessas queixas e para que a criança possa receber um diagnóstico 
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correto de DI, TDAH ou Transtorno Específico da Aprendizagem. Há crianças que, 

mesmo possuindo dificuldades escolares, apresentam níveis normais de funciona-

mento intelectual. Nesses casos o foco deve ser a estimulação de aprendizagem me-

diante estratégias educacionais eficientes, pois esse prejuízo não é parte de uma di-

ficuldade de aprendizagem mais global, como a que ocorre na DI (6). 

De outro lado, a diferenciação entre uma condição de DI e de TDAH se faz 

necessária, pois, frequentemente, no contexto escolar, crianças com DI podem 

apresentar queixas de desatenção e de hiperatividade / impulsividade que podem 

contribuir para o levantamento de suspeita de TDAH, principalmente nos graus 

leves do transtorno. Sinais e sintomas de TDAH são comuns entre crianças colo-

cadas em ambientes acadêmicos inadequados à sua capacidade intelectual. Nes-

ses casos, os sintomas não são evidentes durante tarefas não acadêmicas. Um di-

agnóstico de TDAH na DI exige que as queixas de desatenção ou hiperatividade 

sejam excessivas para a idade mental (2). 

As principais características que devem ser avaliadas para identificar uma 

DI foram apresentadas no DSM-5 (2) em três domínios. O primeiro se refere a pre-

juízos no funcionamento intelectual; o segundo está voltado para a descrição de 

prejuízos em funções adaptativas social e prática; e um terceiro especifica a idade 

de início. Resumidamente, esses critérios são (2): 

Critério A. Déficits em funções intelectuais como raciocínio, solução de pro-

blemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadê-

mica e aprendizagem pela experiência confirmados tanto pela avaliação clí-

nica quanto por testes de inteligência padronizados e individualizados. 

Critério B. Déficits em funções adaptativas que resultam em fracasso para 

atingir padrões de desenvolvimento e socioculturais em relação à indepen-

dência pessoal e à responsabilidade social. Sem apoio continuado, os déficits 

de adaptação limitam o funcionamento em uma ou mais atividades diárias, 

como comunicação, participação social e vida independente, e em múltiplos 

ambientes, como em casa, na escola, no local de trabalho e na comunidade. 

Critério C. Início dos déficits intelectuais e adaptativos durante o período do 

desenvolvimento. 

O funcionamento intelectual (critério A) deverá ser mensurado com testes 

de inteligência com propriedades psicométricas adequadas (16). Entretanto, 

sabe-se que escores de quocientes de inteligência (QI) são aproximações do fun-

cionamento conceitual e podem ser insuficientes para uma avaliação completa e 

funcional do desempenho intelectual em situações da vida real e do domínio de 

tarefas práticas. Dessa forma, o julgamento clínico, acompanhado de uma avalia-

ção neuropsicológica, é mais necessário para o entendimento de capacidades in-

telectuais do que apenas a mensuração global por intermédio do QI.  

A avaliação neuropsicológica possibilita a identificação de habilidades preser-

vadas e prejuízos cognitivos, favorecendo ao avaliador um melhor entendimento do 
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funcionamento do indivíduo de forma global (16). Nesse domínio do funciona-

mento intelectual, a avaliação deve abarcar a maior quantidade possível de habi-

lidades e funções, a saber, perceptuais, motoras, de linguagem receptiva e expres-

siva, raciocínio, atenção em seus diferentes tipos, memória verbal e visual, de curto 

e longo prazo, funções executivas e organização visuoespacial, dentre outras (16). 

O funcionamento adaptativo (critério B) envolve os indicadores de funciona-

mento adaptativo nos domínios social e prático. O domínio social especifica a capa-

cidade para perceber pensamentos, sentimentos e experiências dos outros, empa-

tia, habilidades de comunicação interpessoal, julgamento social, entre outros. Já o 

domínio prático envolve aprendizagem e autogestão em todos os cenários de vida, 

inclusive cuidados pessoais, responsabilidades profissionais, controle do dinheiro, 

recreação, autocontrole comportamental e organização de tarefas escolares e pro-

fissionais, entre outros. O funcionamento adaptativo é investigado mediante uso 

tanto da avaliação clínica quanto de medidas individualizadas, cultural e psicome-

tricamente adequadas. Tais medidas podem ser auferidas por meio de informantes 

(como pais / cuidadores ou professores) ou mediante a observação do indivíduo em 

contexto natural, além de avaliações médicas e de saúde mental.  

Os especificadores de gravidade da DI, de acordo com o DSM-5, orientam 

tanto para o diagnóstico como para a intervenção (2). Os níveis de gravidade da 

DI são leve, moderado, grave e profundo, todos definidos com base no funciona-

mento adaptativo, e não exclusivamente no desempenho intelectual referente ao 

critério A, sendo que o funcionamento adaptativo determina o nível de suporte 

que o indivíduo necessita (2). 

Além da verificação de habilidades de desempenho intelectual e de funcio-

namento adaptativo, a equipe que atende a criança deve conduzir diferentes ava-

liações para verificar a existência de outras condições médicas e psiquiátricas. De 

fato, as causas da DI são complexas considerando a diversidade de fatores bioló-

gicos e ambientais (pré, peri e pós-natal) que podem estar associados à condição. 

Pela multiplicidade desses fatores (genéticos, neurológicos e ambientais), condi-

ções como Epilepsia, Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), Fenilcetonúria 

Clássica e diferentes síndromes genéticas (Prader-Willi, Angelman, Lesch-Nyhan, 

Williams-Beuren, Cri-du-Chat, Down, Klinefelter, X-Frágil, Fetal Alcoólica, dentre 

outras) têm seu curso associado com DI (5, 13). Tais condições permitem a com-

preensão da etiologia da DI e, como a maior parte delas tem um fenótipo cognitivo 

e comportamental geralmente estabelecido, o mesmo pode orientar avaliações es-

pecíficas das principais alterações para o planejamento de intervenções adequa-

das às necessidades da criança. É o caso de crianças com síndrome de Down, Pra-

der Willi, Willams-Beuren, Angelman, Lesch-Nyhan, dentre outras (19).  

Quando a criança apresenta um diagnóstico médico de alguma dessas sín-

dromes genéticas, avaliação do nível de gravidade da DI deve ser realizada para a 

implementação de intervenções, destacando que é essencial que essas medidas 

sejam efetuadas periodicamente para monitorar a evolução do quadro no que 
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tange às habilidades cognitivas e ao funcionamento adaptativo social e prático. 

Com isso, a equipe que atende a criança poderá desenvolver novos planos de in-

tervenção, se necessário. No caso do TEA, a avaliação da DI é fundamental, consi-

derando que está não necessariamente associada com TEA em todos os casos (18). 

Quando a criança tem diagnóstico de TEA e, junto, a comorbidade de DI, o moni-

toramento dessa evolução é essencial, devido ao duplo prejuízo que ela terá no 

funcionamento adaptativo em razão dos sintomas do TEA e da DI.  

Apesar da multiplicidade de causas, as manifestações comportamentais de so-

cialização, funcionamento adaptativo e déficits cognitivos que caracterizam uma 

condição de DI podem ser identificadas precocemente nos diferentes ambientes fre-

quentados pela criança. O contexto familiar e escolar são ambientes essenciais para 

que pais ou cuidadores responsáveis bem como professores e equipes educacionais 

possam identificar sinais de DI na criança. Quadros de DI são mais difíceis de serem 

identificados pelos pais e, às vezes, pelos educadores em idades pré-escolares. Na 

escola, apenas quando aumenta a demanda acadêmica é que a DI fica mais evidente. 

Quanto mais precoce for a intervenção, maiores serão os benefícios tanto para o in-

divíduo com a condição quanto para familiares e cuidadores (8). 

Apresentamos na continuação um conjunto de características e comporta-

mentos, baseados na descrição de DI do DSM-5 (2), que podem auxiliar no direci-

onamento de observações e avaliações de pessoas que convivem com a criança, 

bem como de profissionais, nos casos de suspeita de DI, desde idades precoces do 

desenvolvimento. Uma vez levantada a suspeita, a criança pode ser encaminhada 

para os serviços de saúde mental que serão responsáveis pela realização de uma 

avaliação neuropsicológica (incluindo os testes de inteligência) e de funciona-

mento adaptativo (por meio de instrumentos padronizados de avaliação ou de 

anamnese) que possibilitem a confirmação da DI ou o levantamento de suspeita 

de outras condições psiquiátricas ou transtornos do neurodesenvolvimento. Em 

função do grau de comprometimento, essas dificuldades podem se manifestar em 

graus leves, moderados e graves. 

 

INDICADORES DE COMPROMETIMENTOS  

NO DOMÍNIO INTELECTUAL / CONCEITUAL 

 

a) Abordagem mais concreta de problemas e soluções em comparação com crian-

ças da mesma faixa etária, mostrando dificuldades em habilidades de raciocínio como, 

por exemplo, não identificar semelhanças ou diferenças entre objetos ou conceitos. 

b) Dificuldades em solução de problemas tanto acadêmicos quanto de vida diária. 

c) Dificuldades no planejamento de atividades. 

d) Dificuldades acadêmicas que envolvem leitura, escrita, matemática, tempo 

ou dinheiro, sendo necessário apoio em uma ou mais áreas para o alcance das 
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expectativas associadas à idade. Pode ocorrer um lento progresso na leitura, na 

escrita, na matemática e na compreensão do tempo e do dinheiro ao longo dos 

anos escolares, porém com limitações de leves a graves na comparação com os 

colegas. Algumas crianças precisam de apoio intensivo para atingir algumas habi-

lidades acadêmicas e de vida pessoal.  

e) Em crianças pré-escolares, a linguagem receptiva e expressiva e as habili-

dades pré-acadêmicas podem se desenvolver lentamente. 

f) É necessária assistência diária para a realização de tarefas conceituais co-

tidianas, e o nível de intensidade dessa assistência pode ser contínuo ou intermi-

tente, a depender do grau de comprometimento intelectual. 

g) Dificuldades na capacidade para efetuar julgamentos, tanto de seu próprio 

desempenho quanto de comportamentos ou desempenhos de colegas. 

h) Dificuldades em aprender a partir de experiências do dia a dia na convi-

vência com colegas (por exemplo, imitar o comportamento de um colega). 

i) Habilidades conceituais costumam envolver mais o mundo físico e objetos 

concretos do que os processos simbólicos. A pessoa pode usar objetos de maneira 

direcionada a metas para o autocuidado, o trabalho e a recreação. Algumas habili-

dades visuoespaciais, como combinar e classificar, baseadas em características físi-

cas, podem ser adquiridas. Quando houver ocorrência concomitante de prejuízos 

motores e sensoriais, esses prejuízos podem impedir o uso funcional dos objetos. 

 

INDICADORES DE COMPROMETIMENTOS  

NO DOMÍNIO SOCIAL 

 

a) Déficits de maturidade, na comparação com os colegas. Essa imaturidade cos-

tuma ser observada nas relações sociais e nas tomadas de decisões. A comunicação e 

conversação geralmente são concretas e imaturas para o esperado para a idade. 

b) Dificuldade em perceber pistas sociais dos pares como, por exemplo, difi-

culdade em perceber quando um colega está bravo diante determinadas situações. 

c) Dificuldade em regulação da emoção no relacionamento com outras cri-

anças. 

d) Compreensão limitada de risco em situações sociais ou demandas da vida diária. 

e) Julgamento social imaturo para a idade, podendo ocorrer manipulações 

por pares em função da credulidade. 

f) Dificuldades para realização de atividades da vida diária que interferem 

na independência. 

g) Linguagem expressiva ou falada (em termos de vocabulário e gramática) 

pode existir e ser utilizada para a comunicação social, mas se manifesta com 
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menor complexidade que a dos pares. A depender do grau de comprometimento 

intelectual, a fala pode ser composta de palavras ou expressões isoladas, com pos-

sível suplementação por meios alternativos. Geralmente, casos mais graves de DI 

reduzem a fala e a comunicação ao aqui e agora dos eventos diários. 

h) Capacidade de relacionamento pode ser mais evidente nos laços com famí-

lia e amigos, e o indivíduo pode manter amizades bem-sucedidas. Entretanto, casos 

mais graves apresentam compreensão muito limitada da comunicação simbólica na 

fala ou nos gestos, podendo apenas entender algumas instruções ou gestos simples. 

i) Amizades com colegas que não apresentam DI costumam ficar afetadas 

pelas limitações de comunicação. 

 

INDICADORES DE COMPROMETIMENTOS 

NO DOMÍNIO PRÁTICO 

 

a) Dificuldades em mostrar responsabilidade no convívio social esperado para a 

idade como, por exemplo, dificuldade em perceber quando alguém necessita de ajuda. 

b) Em casos leves de comprometimento em funções adaptativas, algumas 

crianças podem funcionar de acordo com a idade nos cuidados pessoais, mas po-

dem precisar de algum apoio para realização de tarefas complexas da vida diária 

na comparação com os pares. 

c) A criança pode aprender habilidades de autocuidado, porém, geralmente, 

após períodos mais prolongados e de maior estimulação para que se torne inde-

pendente nessas áreas, talvez com necessidade de lembretes e pistas visuais para 

a execução das atividades nos horários requeridos. 

d) Habilidades recreativas podem ser semelhantes às dos colegas da mesma 

faixa etária, embora o juízo relativo ao bem-estar e à organização da recreação 

precise de apoio. 

e) A depender do grau de comprometimento, problemas de comportamento 

e prejuízos sensoriais podem interferir na aquisição de habilidades da vida diária. 

f) Casos graves de DI necessitam de apoio para todas as atividades cotidia-

nas, inclusive atividades básicas da vida diária, como comer, vestir-se, banhar-se 

e controlar as fezes e a urina. Nesses casos mais graves, algumas crianças e ado-

lescentes precisam de supervisão em tempo integral. 

g) Algumas crianças e adolescentes com comprometimentos graves não são 

capazes de tomar decisões responsáveis quanto a seu bem-estar e ao dos demais. 

Quando levantada a suspeita de DI, uma equipe multiprofissional composta 

por, pelo menos, um psicólogo e outros profissionais como fisioterapeutas e fono-

audiólogos deve proceder com avaliações exaustivas dos três domínios que carac-

terizam a DI. No caso de indicadores de funcionamento intelectual, no Brasil existem 
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instrumentos de avaliação de habilidades intelectuais com adequadas proprieda-

des psicométricas. Para saber quais são os instrumentos adaptados e validados 

para o contexto brasileiro, é necessário fazer uma consulta ao Sistema de Avalia-

ção de Testes Psicológicos (SATEPSI), desenvolvido pelo Conselho Federal de Psi-

cologia para divulgação de informações sobre os testes psicológicos para a comu-

nidade e psicólogos. Os mais utilizados em crianças e adolescentes [para revisão 

e referências dos testes, ver Carreiro et. al. (8)] são:  

1) Teste Não Verbal de Inteligência SON-R 2½-7 (a), que é destinado a crian-

ças com idades de 2 a 7 anos e 11 meses. Composto por quatro subtestes – Mosai-

cos, Situações, Categorias e Padrões, fornece pontuações para escalas de Execução 

(que avalia as habilidades espaciais e visuomotoras) e de Raciocínio (que avalia 

as habilidades de raciocínio abstrato e concreto). Por se tratar de um teste não 

verbal, não é necessário fazer uso da linguagem oral ou escrita para aplicar ou 

para responder ao teste. É uma opção viável para crianças difíceis de testar, pois 

os estímulos são atrativos, o que facilita o engajamento na tarefa. 

2) Teste Não Verbal de Inteligência – TONI-3 – Forma A, que avalia o funcio-

namento cognitivo de crianças com idades entre 6 e 10 anos e não requer uso da 

linguagem para as instruções ou resposta às tarefas. Nele, solicita-se que a criança 

resolva problemas com figuras abstratas. 

3) Matrizes Progressivas Coloridas de Raven é um teste que avalia inteligên-

cia fluida de crianças com idades entre 5 e 11 anos. A tarefa consiste em uma ma-

triz incompleta, e a criança deve escolher, dentre seis opções de resposta, aquela 

que melhor completa a matriz. 

4) Escala de Maturidade Mental Columbia (CMMS), que é destinada a crian-

ças com idades a partir dos 3 anos e 6 meses até os 9 anos e 11 meses. A CMMS 

oferece uma estimativa da capacidade de raciocínio geral de crianças. Ela exige 

uma resposta motora mínima da criança e não depende da leitura ou outras habi-

lidades de linguagem, sendo uma boa opção para crianças mais novas, com algum 

prejuízo motor ou atraso no desenvolvimento verbal. 

5) Escala Wechsler de Inteligência para Crianças – WISC-IV é destinada à 

avaliação da inteligência em crianças e adolescentes com idades entre 6 e 16 anos. 

Composto por 15 subtestes, fornece um quociente de inteligência geral (QI) e pon-

tuações de quatro índices fatoriais: Compreensão Verbal, Organização Perceptual, 

Memória Operacional e Velocidade de Processamento. A WISC-IV é utilizada em 

crianças verbais de alto funcionamento. 

6) Escala Wechsler Abreviada de Inteligência (WASI) é um instrumento 

breve de avaliação da inteligência, para crianças com 6 anos a idosos com 89 anos 

de idade, e fornece uma estimativa do funcionamento cognitivo, com informações 

sobre QI´s Total, de Execução e Verbal a partir de quatro subtestes (Vocabulário, 

Cubos, Semelhanças e Raciocínio Matricial). A WASI pode ser aplicada quando o 

uso da escala completa é inviável por conta do tempo extenso de testagem.  
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Diferentemente de instrumentos de avaliação de funcionamento intelectual, 

no caso dos indicadores social e prático do funcionamento adaptativo, no Brasil 

há uma escassez de instrumentos devidamente validados na população brasileira 

quanto às suas propriedades psicométricas (14). Instrumentos de referência na 

área, como as Vineland Adaptative Behavior Scales (20), o instrumento Adaptative 

Behavior Scales (10) e o Adaptive Behavior Assessment System-II (9) não possuem 

estudos de validação no país. Isso impossibilita a condução de avaliações padro-

nizadas, fazendo que muitos profissionais optem pelo levantamento desses dados 

mediante uso de entrevistas de anamnese.  

Mesmo não sendo instrumentos que avaliam indicadores de funcionamento 

adaptativo, existem no Brasil os inventários do Sistema de Avaliação Empiricamente 

Baseado (Achenbach System of Empirically Based Assessment – ASEBA) (1) que po-

dem auxiliar os profissionais na verificação de alguns desses indicadores. São ins-

trumentos no formato de inventários que podem ser respondidos por múltiplos in-

formantes, dois dos quais são destinados à população infantil: Inventário de Com-

portamentos para Crianças e Adolescentes entre 6 e 18 anos (CBCL/6-18) e o Inven-

tário de Comportamentos para Crianças e Adolescentes entre 6 e 18 anos, Formulá-

rio para Professores (TRF/6–18) (4).  

Esses inventários avaliam indicadores comportamentais de competências de 

funcionamento adaptativo nas áreas social, escolar e de realização de atividades. 

Nas perguntas relacionadas a competências para realização de atividades e sociali-

zação são verificados o tempo dedicado a essas atividades e a qualidade de desempe-

nho em comparação com pares da mesma idade. Os itens que compõem a escala de 

realização de atividades são: número e tipo de esportes, brincadeiras, passatempos, 

número de organizações e/ou clubes que frequenta e tarefas da vida cotidiana reali-

zadas pela criança ou adolescente. Os itens da escala de competências sociais são: nú-

mero de amigos, número de vezes que se encontra com os amigos fora da escola, qua-

lidade das interações sociais com pares, irmãos e pais (1, 4). Desse modo, ambos os 

instrumentos possibilitam uma sondagem dessas competências de funcionamento 

adaptativo útil para a integração de dados clínicos na DI. 

Outro domínio relevante para complementar a avaliação de crianças com 

suspeita de DI é a verificação de problemas emocionais e comportamentais. Essa 

verificação é amplamente utilizada no psicodiagnóstico de crianças e adolescentes 

com DI, mas nem sempre é utilizada para embasar avaliações de indicadores de fun-

cionamento adaptativo nos domínios social e prático. Esses problemas, quando pre-

sentes nessa população, interferem expressivamente em habilidades sociais e prá-

ticas da vida diária (18, 19). Alguns dos problemas de comportamento frequente-

mente reportados são a autoagressividade, estereotipias comportamentais, agres-

sividade, isolamento social, retraimento, desafio, dificuldades em seguir regras, 

dentre outros (11, 15). No Brasil existem diversos instrumentos com adequadas 

propriedades psicométricas que avaliam esses problemas de comportamento, 

como, por exemplo, a Escala de Comportamentos Atípicos (Aberrant Behavior 
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Checklist) (12) e o Inventário de Problemas de Comportamentos (Behavior Pro-

blems Inventory) (3, 17), além dos inventários do ASEBA (1, 4). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A avaliação da DI requer exaustiva verificação de indicadores de funciona-

mento nos domínios envolvidos na caracterização do transtorno (intelectual, so-

cial e prático), além de aspectos emocionais e comportamentais, pois muitas das 

intervenções dependem do grau de comprometimento e da presença de diagnós-

ticos comórbidos. Todas as pessoas que convivem com crianças, sejam elas pais 

e/ou cuidadores ou profissionais da saúde e da educação, devem estar atentas a 

manifestações comportamentais e cognitivas que sejam indicadoras de DI, prefe-

rencialmente desde idades precoces do desenvolvimento. Sempre que possível, é 

recomendado o estabelecimento do grau de comprometimento de dificuldades para 

definir os níveis necessários de apoio. 
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Neste capítulo serão abordadas questões relativas à avaliação cognitiva das 

habilidades de leitura e da inteligência. Nesse sentido, será abordado como o equi-

pamento de rastreio ocular, também conhecido como eye-tracking, pode auxiliar 

numa nova forma de avaliação. Desse modo, também será apresentado como esse 

equipamento funciona, algumas das medidas que podem ser obtidas com seu uso 

e como ele pode ser aplicado para uma compreensão mais complexa dessas habi-

lidades. Ademais, será abordado como o eye-tracking pode auxiliar na avaliação 

cognitiva e nos padrões de movimentos oculares de alguns distúrbios do desen-

volvimento. 

 

A AVALIAÇÃO COGNITIVA 

 

A avaliação cognitiva é um procedimento para entender e investigar como 

está o funcionamento cognitivo, comportamental e, em alguns casos, emocional 

de uma pessoa. Diversas habilidades podem ser avaliadas numa avaliação cogni-

tiva, entre elas a leitura e a inteligência. Essas avaliações podem ser realizadas 

com o auxílio de testes e tarefas que possuem propriedades psicométricas (1). Os 

testes, na maioria das vezes, podem medir construtos diferentes; porém, o que a 

maioria dos testes tem em comum é que eles medem a porcentagem de acertos 

(ou número de erros) e o tempo. De fato, isso acontece porque grande parte dos 

testes é feito no formato de lápis e papel, o que limita a quantidade de medidas. 

Nesse sentido, medidas não intrusivas, como os movimentos oculares, podem ge-

rar um avanço nessa forma de avaliação (1, 2).  
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O EQUIPAMENTO DE REGISTRO DE MOVIMENTOS OCULARES  

(EYE-TRACKING) 

 

Equipamentos de registro de movimentos oculares são um ótimo meio para 

entender o processamento cognitivo. Essas máquinas normalmente funcionam 

emitindo um feixe de luz infravermelho, e invisível ao olho humano, que reflete na 

córnea. Esse reflexo é registrado por câmeras do próprio equipamento capazes de 

captar esse tipo de luz. Em seguida, os programas desse equipamento conseguem 

registrar o local em que a pessoa está olhando no monitor com base em cálculos 

relativos à posição do olho e ao tamanho da tela do computador. Portanto, o regis-

tro desse equipamento são os olhos em si e seus movimentos (3). 

Em relação ao olho em si, a principal medida é o tamanho da pupila. Essa 

medida é obtida pela mensuração do reflexo corneano, que indica o diâmetro da 

pupila. Esse dado pode ser usado para entender a dilatação da pupila durante uma 

tarefa. As outras medidas são relativas aos movimentos dos olhos. De um ponto 

de vista prático, os olhos sempre estão se mexendo. Mesmo quando alguém olha 

para um ponto fixo, o olho oscila e faz micromovimentos chamados de nistagmo 

fisiológico. Porém, para fins de categorização, as propriedades oculares voluntá-

rias podem ser separadas em dois tipos: fixações e sacadas. As fixações, como o 

nome diz, são quando os olhos se fixam, isto é, apresentam uma pausa sobre um 

determinado elemento do campo visual. Normalmente, nesse momento, ocorre 

processamento cognitivo complexo, pois é um momento de maior resolução vi-

sual. Por outro lado, a sacada é o movimento entre uma fixação e outra. Esse mo-

vimento está relacionado a encontrar os elementos de interesse e tendem a ter 

uma resolução visual menor (3). 

 

A AVALIAÇÃO DA LEITURA COM AUXÍLIO DO  

EQUIPAMENTO DE REGISTRO DE MOVIMENTOS OCULARES 

 

Durante a leitura, as sacadas podem ser classificadas como progressivas ou 

regressivas. As sacadas progressivas ocorrem no mesmo sentido da leitura; já as 

sacadas regressivas se caracterizam como movimentos contrários aos do sentido 

da leitura. Essas sacadas regressivas normalmente são categorizadas por movi-

mentos interpalavras regressivos (isto é, movimentos de uma palavra para outra 

em direção à esquerda ou para cima em textos em Português e Inglês). Um número 

maior de sacadas regressivas normalmente está relacionado com dificuldades de 

compreensão que, por sua vez, muitas vezes estão ligadas a dificuldades de leitura 

e na aprendizagem (2). Essas dificuldades, muitas vezes, são transtornos conheci-

dos como transtornos específicos da aprendizagem, sendo um dos principais 
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deles a dislexia do desenvolvimento. Esses transtornos têm origem neurobioló-

gica e dão os primeiros sinais na infância, manifestando-se durante o desenvolvi-

mento do indivíduo. 

A dislexia do desenvolvimento se caracteriza, primariamente, por um déficit 

na habilidade de leitura, fazendo que o indivíduo tenha dificuldade em realizar 

uma leitura correta e/ou eficiente. Dessa forma, estudos com equipamento de re-

gistros de movimentos oculares mostram que pessoas com dislexia têm um pa-

drão diferente de leitura. Pessoas que apresentam essa condição tendem a reali-

zar um maior número de fixações na leitura, mais prolongadas, e processam me-

nor número de letras (4). Além disso, pessoas com dislexia tendem a apresentar 

prejuízo no controle dos movimentos oculares, o que acarreta déficit na atenção 

visuoespacial durante o processo de leitura. Em decorrência disso, esses indiví-

duos apresentam maiores dificuldades para reconhecer seus erros durante a lei-

tura de um texto, como, por exemplo, a omissão de letras e a inversão de letras 

que visualmente são parecidas (5). De fato, esse padrão demonstra um problema 

relacionado com a quantidade de processamento que eles podem fazer durante a 

leitura. A diferença no padrão de leitura pode ser explicada, em parte, porque pes-

soas com dislexia apresentam maior dificuldade na identificação da posição espa-

cial das letras, e isso, por sua vez, ocorre devido a um prejuízo no processamento 

atencional, visual e espacial. Nota-se, também, que pessoas com dislexia apresen-

tam dificuldade no desempenho em tarefas visuoespaciais, o que colabora para a 

confirmação da hipótese do déficit visuoespacial da dislexia (6). 

Os trabalhos de Keith Rayner foram pioneiros para o entendimento da leitura 

típica (7). Ele ajudou a encontrar evidências de que o processamento da informação 

visual durante a leitura ocorre principalmente nos momentos de fixação, e que ig-

noramos certas palavras durante o processo de ler. Para que a leitura não seja per-

turbada, as fixações devem ocorrer dentro de um espectro de 16 caracteres entre 

uma fixação e outra, sendo que na leitura livre a média de caracteres pulados é de 8. 

Esse resultado implica que as fixações não precisam ser diretamente em cada pala-

vra, mas que tendemos a pular vocábulos, e capturamos a informação deles mesmo 

assim, por meio da visão parafoveal. O nome desse fenômeno é “salto” (skipping, em 

Inglês). Durante esse episódio, a palavra não é diretamente analisada, pois ocorre 

uma sacada mais longa. As palavras que são “saltadas” durante a leitura de um texto 

normalmente são aquelas que são mais previsíveis dentro daquele contexto especí-

fico. Dessa forma, durante a leitura, as informações a respeito do texto são extraídas 

principalmente das palavras nas quais ocorreram a fixação, assim como das demais 

palavras que se encontram dentro da região parafoveal (7). 

Ademais, Rayner ajudou a demonstrar que algumas características das pala-

vras influenciam o padrão de movimentos oculares, como, por exemplo, a fre-

quência, o tamanho e a previsibilidade em determinado contexto. A frequência da 

palavra provoca alterações no padrão, uma vez que palavras que ocorrem com 
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mais regularidade na língua demandam um tempo menor de processamento. Com 

relação ao tamanho, palavras mais longas fornecem mais informações linguísticas 

e visuais, tornando-as mais complexas. É importante ressaltar que o tamanho da 

palavra não afeta somente quando ocorre o movimento ocular, mas para onde ele 

é direcionado. Quanto à previsibilidade da palavra em um contexto, quanto mais 

previsível ela for, maior será a chance de ela ser pulada. Além disso, a fixação 

ocorre por menos tempo, e ocorrem refixações após uma sacada regressiva com 

menos frequência. De fato, o equipamento de registro de movimentos oculares 

pode ajudar a elucidar questões complexas sobre como a leitura ocorre. Porém, 

também pode auxiliar na avaliação da leitura (7). 

Nesse sentido, o uso de eye-tracking pode auxiliar com um maior número de 

medidas e observar diferenças no processamento da tarefa que seriam impossí-

veis de serem percebidas se não fosse por esse equipamento. Um exemplo é o pro-

cessamento de frases ambíguas. Um estudo (2) usou um paradigma em que era 

apresentada uma frase (por exemplo, “A aranha atacou a cobra.”) e, em seguida, 

uma segunda sentença que traria ambiguidade (por exemplo, “Ela era venenosa.”), 

ação relacionada ao tema (por exemplo, “Ela tinha patas.”) ou ação relacionada à 

rema (por exemplo, “Ela tinha rabo.”). Embora os resultados para o tempo de res-

posta e o número de acertos não tenham demonstrado diferença significativa, me-

didas de movimentos oculares apresentaram diferenças, demonstrando que há 

uma diferença no processamento de frases ambíguas e de frases com a ação rela-

cionada ao tema. Nesse caso, quando a segunda sentença era ambígua, os partici-

pantes do estudo fizeram menos sacadas regressivas. 

Um outro estudo (8) usou o equipamento de registro de movimentos ocula-

res na execução do teste Cloze (teste de leitura com lacunas). Nesse teste, espera-

se avaliar a leitura num nível mais complexo. Normalmente, é apresentado um 

texto com palavras faltando, e cabe à pessoa que está fazendo o teste buscar a pa-

lavra no banco de palavras que ela pensa que se encaixa melhor na lacuna. A aná-

lise dos resultados derivados de equipamento de eye-tracking possibilitou enten-

der, em algum grau, o que poderia estar relacionado ao fato de os participantes 

terem um maior ou menor desempenho. Assim, foi possível constatar que o tempo 

em que o participante passa olhando as palavras ao redor das lacunas está inver-

samente relacionado com ter um melhor desempenho, ou seja, um menor tempo 

nas palavras ao redor da lacuna está relacionado com um desempenho melhor. Da 

mesma forma, o bom desempenho estava relacionado com menos idas ao banco 

de palavras. Portanto, o equipamento de registro de movimentos oculares pode 

trazer novas ideias de como analisar desempenhos por medidas que vão além do 

número de acerto e do tempo gasto na realização do teste, bem como entender 

comportamentos que podem estar relacionados a um maior desempenho. 

Com esses estudos podemos observar que o movimento ocular durante a rea-

lização de testes de leitura fornece medidas ao eye-tracking que trazem resultados 
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mais sofisticados do que somente pontuação por número de acertos e erros ou 

tempo gasto na realização da tarefa. Os movimentos oculares não são utilizados 

somente para avaliar questões relacionadas à compreensão de leitura, mas tam-

bém podem ser utilizados para testes cognitivos em geral, como inteligência. 

 

O USO DE EYE-TRACKING EM TESTES DE INTELIGÊNCIA 

 

Em relação à avaliação da inteligência, o equipamento de registro de movi-

mentos oculares pode trazer informações novas sobre como os participantes rea-

lizam o teste. Os principais testes usados com o auxílio do eye-tracking são testes 

de matrizes, como as Matrizes Progressivas de Raven ou o Teste de Matrizes de 

Viena 2 (WMT-2). Normalmente, esses testes possuem uma matriz 3 x 3 com um 

ou vários padrões, que vão se alterando em uma sequência lógica (com o último 

quadro sem resposta), e oito alternativas possíveis, embaixo da matriz ou ao seu 

lado, que completariam o quadro sem resposta. O papel do avaliando é entender 

o padrão e escolher a alternativa que mais se encaixaria para completar o padrão. 

Nos estudos com equipamentos de registros oculares, o que normalmente se 

busca entender é a estratégia que o participante usa para resolver o teste (9-11). 

Embora o eye-tracking não tenha acesso direto ao aparato cognitivo, os olhos mui-

tas vezes refletem o padrão cognitivo. Dessa forma, é possível fazer inferências 

sobre a estratégia do participante a partir dos movimentos oculares. 

Em testes de matrizes, duas estratégias são possíveis: Correspondência 

Construtiva e Eliminação de Respostas. A estratégia Correspondência Construtiva 

pode ser definida como uma estratégia em que a pessoa tenta entender o padrão 

exposto na matriz, construir mentalmente o item faltante e, então, encontrar a res-

posta correta nas alternativas. Já a Eliminação de Respostas pode ser demarcada 

como comparar o padrão na matriz com as alternativas de resposta e tentar elimi-

nar as respostas erradas até encontrar o item correto. Estudos apontam que a es-

tratégia de Correspondência Construtiva tem maior relação com o número de 

acertos, uma vez que a estratégia de Eliminação de Respostas, muitas vezes, é 

usada quando o paciente não sabe a resposta (9, 10). 

Embora as estratégias possam ser definidas olhando os traçados dos movi-

mentos oculares, é necessário conseguir quantificar medidas de forma que seja 

possível definir um desempenho no teste como relacionado a uma estratégia ou 

outra. Assim, existe uma demanda por medidas que possam ajudar a atribuir o 

movimento ocular a essas duas estratégias. As medidas serão divididas em dois 

grupos: medidas de tempo e medidas de alternância. 

Medidas de tempo: Uma medida que está relacionada às estratégias é o 

tempo que a pessoa passa na matriz ou nas alternativas. Aqui, não importaria se o 

paciente está realizando fixações ou sacadas, mas sim o tempo em que os olhos 
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dele estão pairando sobre essas áreas. Essa medida é conhecida como gaze time. 

Logo, um tempo alto de buscas na matriz estaria relacionado com estratégias de 

Correspondência Construtiva, enquanto tempos mais altos nas alternativas esta-

ria relacionado à estratégia de Eliminação de Respostas. É importante notar que 

participantes tendem a ter tempos diferentes em testes de matrizes; logo, também 

é interessante buscar a porcentagem de tempo gasto em cada uma dessas áreas e 

não somente o tempo bruto. 

Medidas de alternância: Outra medida que está relacionada com as estraté-

gias é o número de vezes que o paciente vai da matriz para as alternativas ou das 

alternativas para a matriz, sendo esse movimento chamado de “alternância”. 

Dessa forma, um maior número de alternâncias estaria ligado à estratégia de Eli-

minação de Respostas, enquanto um menor número estaria ligado à estratégia de 

Correspondência Construtiva. O mesmo problema permanece em relação às me-

didas de tempo: participantes que demoram mais tempo para escolher uma res-

posta tendem a fazer mais alternâncias. Portanto, surge uma segunda medida de 

alternância, que é o número de alternâncias dividido pelo tempo, que é chamada 

de taxa de alternância. Essa medida indica o número de alternâncias por segundo, 

sendo que o comum é um número abaixo de 0. Um participante que tem a taxa de 

alternância de 0,3 está dizendo que ele faz 0,3 alternadas a cada segundo. Outra 

forma de interpretar esse resultado é dividir 1 pela taxa de alternância, e o resul-

tado será quantos segundos em média o participante gasta entre cada alternada. 

No exemplo apresentado, a taxa de alternância indica que o participante faz uma 

alternada a cada 3,33 segundos. Por fim, a última medida é o tempo gasto para 

fazer a primeira alternada. Nesse caso, deve ser computado o tempo que o parti-

cipante gastou na matriz até ir pela primeira vez para as alternativas. Tempos mai-

ores indicam que ele permaneceu bastante tempo na matriz e tendem a estar re-

lacionados com a estratégia de Correspondência Construtiva (10). 

Para adultos típicos, a taxa de alternância parece ser o maior preditor de es-

tratégia e desempenho no teste. Estudos apontam que é possível predizer 45% da 

variação do escore total no WMT-2 com apenas a taxa de alternância (10). Algumas 

dessas medidas também foram estudadas em pessoas com deficiência intelectual e 

com síndrome de Down. As principais diferenças encontradas são que o grupo típico 

passa mais tempo na matriz, mesmo quando a resposta dada foi a incorreta, do que 

os grupos de deficiência intelectual e síndrome de Down. Ademais, os grupos de de-

ficiência intelectual e síndrome de Down gastam menos tempo na matriz antes de ir 

pela primeira vez para as alternativas, além de fazer mais alternâncias (11). Esses 

resultados refletem o desempenho inferior ao dos participantes típicos. Novamente, 

uma das principais medidas para notar isso é a medida de alternância, que é maior 

nos grupos com deficiência intelectual e síndrome de Down. 

Além das medidas apresentadas até aqui, existe uma medida relativa à qua-

lidade da análise dos itens, que é o índice de distribuição de tempo na matriz. Essa 
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medida é calculada a partir da soma de tempo gasto analisando as células da ma-

triz que não estão na coluna mais à direita e na linha mais abaixo e, então, subtrair 

dessa soma o tempo gasto analisando as células da matriz da última coluna e da 

última linha. Com essa medida se espera ver se o paciente focou sua análise da 

matriz mais na coluna da direita e na linha mais abaixo. Se ele de fato gasta mais 

tempo nessa região, o índice será negativo, o que representa uma análise parcial 

da matriz. Pode-se dizer que foi uma análise parcial porque ele não analisou a ma-

triz inteira, mas sim, principalmente, a parte relacionada a encontrar a resposta. 

Porém, testes desse tipo necessitam que os participantes analisem a matriz por 

completo para que entendam o padrão e possam tomar a decisão correta (12). 

Essa medida, junto de outras, já foi considerada preditora do desempenho em tes-

tes de inteligência (12), mas esses dados não foram replicados em outros estudos 

(10, 13). Embora essa medida possa não estar relacionada com o desempenho, ela, 

ainda assim, é útil para entender diferenças no processamento da matriz. 

Ainda em testes de inteligência, novos estudos (13) estão usando métodos 

mais elaborados para analisar os traçados individuais de cada participante e ver 

quais são as melhores estratégias para realizar um teste de inteligência. Essas aná-

lises são feitas a partir da comparação das idas e vindas de cada parte do teste de 

inteligência, e com isso é possível entender o caminho percorrido pelos participan-

tes. Dessa forma, é possível gerar um “traçado perfeito”, que seriam os movimentos 

mais eficientes na sequência certa para encontrar o resultado do teste. Porém, os estu-

dos nessa área ainda são embrionários e as relações entre esses caminhos e o que está 

chamando a atenção da pessoa que está realizando o teste ainda são obscuras (13). 

Os testes de inteligência exigem esforço cognitivo para a sua resolução. Uma 

forma de medir o esforço mental é por meio da análise da variação do tamanho da 

pupila. Dentre os dados obtidos em equipamentos de rastreamento ocular, a ava-

liação do diâmetro pupilar tem lançado luz sobre a compreensão dos processos 

neurais e cognitivos, mostrando-se promissora na investigação das funções cog-

nitivas, uma vez que o seu procedimento metódico de análise demonstra ser prá-

tico e eficiente. 

 

A RELAÇÃO DA PUPILA COM O ESFORÇO COGNITIVO 

 

A pupilometria é um campo da ciência que investiga as variações do diâmetro 

da pupila, amplitude, contrações, redilatações e velocidade, e tem como pressuposto 

a influência do processamento cognitivo nas alterações do diâmetro pupilar. Consi-

derando a fisiologia da pupila e sua função de controlar a passagem de luz que atinge 

a retina, estudos que se utilizam desse método de investigação devem atentar para 

o controle da luminosidade no contexto de coleta, caso contrário as variações no di-

âmetro pupilar poderão indicar o efeito do reflexo pupilar (puppillary reflex). Isto é, 
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a mudança de luminância será a responsável principal pelas mudanças pupilares, 

deixando o processamento cognitivo em segundo plano (14). 

Além do aspecto externo da luminosidade, a literatura aponta o engajamento 

do córtex pré-frontal (CPF) e a estrita relação entre o tamanho da pupila e as ativi-

dades do sistema noradrenérgico no locus coeruleus (LC-NA) do sistema nervoso 

central como fatores implicados na regulação do tamanho da pupila. Tanto o CPF 

quanto o LC-NA se mostram vinculados às atividades eletrofisiológicas e possuem 

papéis importantes em tarefas de decisão e envolvimento na tarefa mediante distri-

buição de recursos atencionais, por exemplo. Posto isso, há evidências de que 

quanto maior a ativação do sistema LC-NA, maior a dilatação do diâmetro da pupila. 

Portanto, considerando que a dilatação pupilar reflete o índice de ativação cerebral 

e o grau de uso de recursos mentais, a pupilometria possibilita a análise indireta dos 

processos neurofisiológicos subjacentes aos processos cognitivos centrais (14). 

O primeiro estudo de pupilometria publicado por Hess e Polt (15) demons-

trou forte correlação entre a dificuldades de problemas aritméticos e o padrão da 

variação do diâmetro da pupila. Ou seja, a pupila dilata à medida que a dificuldade 

de um problema aumenta. Em 1974, Gardner et al. (16) estenderam a utilização 

da pupilometria para outro âmbito e analisaram os padrões do diâmetro pupilar 

em tarefas de memória; encontraram diferenças significativas entre a evocação de 

uma memória de um item já estudado e de um item não estudado. 

Com o desenvolvimento e avanço metodológico e de novas tecnologias, a uti-

lização de medidas pupilométricas se tornou mais acessível aos pesquisadores e 

mais viável, posto que o tempo de análise dos dados coletados foi reduzido consi-

deravelmente. A investigação da amplitude da pupila tem mostrado ser essa uma 

medida de investigação confiável, e está sendo amplamente utilizada para os es-

tudos voltados à aprendizagem, à percepção, ao processamento da linguagem, ao 

desenvolvimento cognitivo, entre outros (14). 

As medidas pupilométricas e suas alterações frente às tarefas que demandam 

processamento de informações, recursos atencionais, tomada de decisão e memória 

têm demonstrado que, além de a pupila ser afetada inicialmente por alterações lu-

minosas, outros fatores como o esforço cognitivo subjacente no processamento e 

julgamento de uma informação também a afetam (17). Ademais, alguns estudos cor-

roboram a possível ligação entre o diâmetro pupilar, o sistema dopaminérgico e os 

índices de noradrenalina, indicando que o tamanho da pupila sinaliza a percepção 

de incerteza e erros no processo de detecção e julgamento de um item. Destaca-se 

que a literatura tem demonstrado que a execução de tarefas que demandam alto 

esforço cognitivo em períodos pós-aprendizagem afeta consideravelmente a conso-

lidação das informações e, portanto, dificulta a aprendizagem (18). 

Em suma, as variações pupilares podem ser uma medida útil e relevante na 

investigação de funções cognitivas e se relacionam com o engajamento de processos 
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cognitivos distintos, a carga emocional dos estímulos e o uso sistemático da me-

mória, além, é claro, da variação da luminosidade do ambiente. No entanto, cabe 

frisar a importância de atentar-se às outras variáveis que interferem no padrão da 

pupila, como, por exemplo, idade da pessoa, uso de drogas, ocorrência de doenças, 

fatores emocionais, respiração, interesse e curiosidade (14). 

A pupilometria tem se desenvolvido amplamente desde a sua implantação 

na área de pesquisa e evidencia ser um método não invasivo promissor, eficaz e 

robusto para obter insights sobre o processo cognitivo e neural. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para concluir, neste capítulo foi brevemente introduzido como os equipa-

mentos de registros de movimentos oculares funcionam e, a partir desse funcio-

namento, quais são as possíveis medidas que podem ser obtidas com o seu uso. 

Ademais, foi demonstrado como o eye-tracking pode ajudar na avaliação de leitura 

e inteligência, com medidas sensíveis, que não são avaliadas nas medidas mais co-

muns desses testes, como acertos e erros ou o tempo gasto para realização do 

teste. Esse tipo de equipamento ainda auxilia a entender questões complexas das 

habilidades de leitura e inteligência, bem como de outras habilidades. Algumas 

dessas questões são as estratégias de resolução de testes e a alocação da atenção 

realizada enquanto são feitos testes relativos à leitura ou inteligência. Além disso, 

o equipamento auxilia na categorização de padrões, o que possibilita a detecção 

de distúrbios do desenvolvimento na leitura, pois há um grande referencial sobre 

os padrões da leitura típica e da dislexia do desenvolvimento, e na inteligência, 

como deficiência intelectual e síndrome de Down. Por fim, foi demonstrado como 

o tamanho da pupila é influenciado pelo esforço cognitivo e que é uma medida 

confiável para medir esse esforço, desde que variáveis de iluminação sejam con-

troladas. Dessa forma, esse equipamento apresenta grande potencial em avalia-

ções e em diagnósticos de distúrbios do desenvolvimento. 
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A função manual vem sendo estudada ao longo de décadas, e as característi-

cas humanas dessa habilidade manipulativa estão ligadas a aspectos morfológicos 

específicos. Dentre as funções manuais, a destreza manual pode ser definida como 

o uso de movimentos finos e voluntários para manipular pequenos objetos du-

rante uma tarefa específica e deve ser parte integrante de uma avaliação completa 

da mão (1, 19).  

Os resultados das avaliações para a destreza manual podem ser utilizados 

para quantificar e prever tanto a capacidade quanto a incapacidade do indivíduo 

para essa habilidade, medindo, assim, a velocidade e a qualidade de movimento 

da mão em interação com objetos e ferramentas relacionadas a atividades de au-

tocuidado, trabalho ou lazer (1, 19).  

Crianças e jovens com desenvolvimento atípico podem ter suas funções ma-

nuais prejudicadas devido às peculiaridades de seus quadros clínicos. Especifica-

mente, a população com Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) e com Sín-

drome de Down (SD) apresenta características próprias que fazem que o seu de-

sempenho manual possa estar alterado se comparado com o de seus pares com 

desenvolvimento típico. 

Portanto, as medidas relacionadas à destreza manual são importantes para detec-

tar alterações clinicamente significativas em grupos que apresentam desenvolvimento 
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atípico, e seus dados podem ser a base para programas de estimulação e preparação 

para atividades de participação social (19).  

 

DESEMPENHO MOTOR E CARACTERÍSTICAS DA PESSOA  

COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA) 

 

O TEA foi descrito, inicialmente, por Kanner em 1943, ao relatar 11 crianças 

com características peculiares, que apresentavam incapacidade em se relacionar, 

movimentos incomuns e resistência a mudanças quando comparadas a outras cri-

anças da mesma idade (4). As primeiras pesquisas que reconheciam os movimen-

tos diferenciados no TEA levavam em conta as características apresentadas no 

transtorno relacionadas às estereotipias motoras, movimentos repetitivos e inco-

muns, que poderiam indicar um comprometimento no desempenho motor. 

Quando presentes, essas características podem variar em grau e habilidade, e fa-

tores como tônus postural, destreza manual, equilíbrio, lateralidade e planeja-

mento motor podem estar alterados (10). Essas características, todavia, não são 

utilizadas como critérios diagnósticos (6).  

Embora essas condições clínicas estejam relacionadas ao desempenho glo-

bal, algumas pesquisas buscam analisar o desempenho motor em habilidades es-

pecíficas desses indivíduos. Um estudo longitudinal avaliou o desempenho motor 

fino e grosso de 58 crianças com TEA com 12 a 26 meses de idade, com o objetivo 

de observar a evolução das habilidades avaliadas após um período de 12 meses. 

Na avaliação inicial, os autores descreveram atrasos motores significativos nas ha-

bilidades finas e grossas e observaram que, após um ano, os participantes do es-

tudo apresentaram escores que indicavam maiores comprometimentos do que na 

primeira avaliação. Segundo os autores, isso pode ter ocorrido pelos seguintes 

motivos: a) essas habilidades seriam aprendidas em contexto social por meio de 

imitação e, em virtude das características do TEA quanto à interação social, essa 

seria uma barreira para o aprendizado; b) devido às complexidades das habilida-

des avaliadas, seria necessário um planejamento motor adequado ao ambiente e 

ao contexto, e a resistência às mudanças presente no TEA seria fator que poderia 

dificultar esse planejamento; c) o perfil sensorial no TEA pode ter interferido e 

contribuído para o declínio no desempenho; e d) de acordo com a gravidade do 

quadro clínico, principalmente nos primeiros anos de vida, as intervenções preco-

ces para o estímulo do desenvolvimento motor seriam deixadas em segundo 

plano, não havendo propostas para estimulação nessa área (6).  

Para buscar evidências sobre a real causa dos déficits motores no TEA, pes-

quisadores analisaram a interferência dos diferentes níveis de inteligência e in-

vestigaram se esses fatores poderiam refletir na execução das habilidades moto-

ras finas e grossas. Foram avaliadas 127 crianças com idade entre 30 meses e 6 
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anos com a escala de Wechsler Preschool e Primary Scale of Intelligence™ - Quarta 

Edição (WPPSI™-IV), que permite a mensuração de três diferentes representações 

do funcionamento intelectual: a) raciocínio e compreensão verbal; b) raciocínio 

fluido (que representa o funcionamento e processamento espacial e a integração 

visuomotora); e c) um coeficiente de funcionamento intelectual geral. Os resulta-

dos apresentados indicaram que diferentes níveis de inteligência podem refletir 

na qualidade do desempenho nas tarefas, uma vez que as habilidades motoras fi-

nas foram mais bem realizadas pelos participantes do grupo com maiores valores 

de coeficiente de inteligência (20).  

Com o objetivo de avaliar o controle motor de precisão (habilidade motora 

fina), foi realizado um outro estudo com 34 pessoas com TEA e 25 com desenvolvi-

mento típico, com idades entre 5 e 15 anos. Foram utilizadas células de carga de 

precisão para medir a força de oponência entre os dedos polegar e indicador, com 

feedback visual em um monitor representado por barras. A hipótese do estudo era 

de que as pessoas com TEA apresentariam taxas de força de oponência mais rápidas 

e taxas de relaxamento mais baixas, quando comparadas ao grupo-controle, suge-

rindo que as pessoas com TEA apresentariam déficits no controle motor de precisão 

(18). Os resultados demonstraram que, em relação à força de oponência, as pessoas 

com TEA apresentaram taxas de força iniciais mais rápidas e taxas de duração de 

força mais baixas quando comparadas ao grupo-controle, indicando que a veloci-

dade de relaxamento do grupo TEA após a preensão foi mais baixa, o que sugere que 

esse grupo pode fazer uso de estratégias de controle motor de precisão diferentes 

quando comparado ao grupo-controle. Segundo os autores, as estratégias para rea-

lização da atividade motora apresentadas no TEA estariam relacionadas à coorde-

nação entre os músculos agonistas e antagonistas dos dedos. Essa falta de sincronia 

poderia dificultar a execução desses movimentos, justificando as diferenças apre-

sentadas nas habilidades de coordenação motora fina (18).  

Esses achados podem indicar que pessoas com TEA apresentam forma dife-

renciada para traduzir e identificar as informações visuais, sendo necessária a cri-

ação de estratégias para facilitar a execução dos movimentos desejados, confir-

mando os achados de outras pesquisas que sugeriram que pessoas com TEA apre-

sentariam dificuldades nas habilidades visuomotoras (20).  

Outro aspecto a ser mais explorado nessa população é a lateralidade funcio-

nal. A relação entre TEA e preferência manual, por exemplo, ainda é pouco explo-

rada na literatura. Pesquisadores avaliaram a lateralidade de um grupo de 33 cri-

anças com idades entre 4 e 11 anos utilizando baterias padronizadas e relataram 

que 26% da amostra foram identificadas como canhotos. Esse achado foi signifi-

cativamente mais alto quando comparado à média da população mundial (10%). 

Esse índice é consistente com outras pesquisas que também identificaram maior 

percentual de canhotos em pessoas com TEA (10). Os autores, porém, reforçam 

que alguns fatores devem ser considerados para a interpretação desse resultado: 
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a) a maior parte do grupo que foi identificada como canhoto apresentou índices 

de dominância manual entre forte e fraco, e isso poderia representar que o grupo 

avaliado ainda não havia completado seu processo de maturação cerebral, com-

prometendo a definição de sua dominância manual; b) quando analisados os re-

sultados do perfil de lateralidade, ficou evidenciado que 70% do grupo apresen-

taram diferença em relação à preferência manual em diferentes itens da escala, 

reforçando a indefinição de sua preferência manual; e c) um grupo maior de pes-

soas com TEA poderia representar índice diferente quando comparado a propor-

ção de canhotos para essa população (10).  

Os comprometimentos motores no TEA devem ser considerados nas ações 

de intervenção precoce (5), já que alguns autores relatam que esses déficits po-

dem ser agravados ao longo da vida dessas pessoas, podendo ser um complicador 

para a interação social e, consequentemente, para o desenvolvimento das habili-

dades motoras (6).  

 

Uso de testes padronizados na avaliação da destreza manual com TEA 

 

Estudos que avaliam a função manual ou a coordenação motora fina na po-

pulação com TEA apontam para o uso de alguns instrumentos padronizados e re-

conhecidos na literatura internacional. Todavia, esses instrumentos precisam ser 

testados e validados, considerando-se as características diversas desse grupo, 

como a comunicação e a interação social, que podem interferir no desempenho 

das tarefas. Portanto, mesmo validados para criança, jovens e adultos com desem-

penho típico, poderiam não apresentar sensibilidade para avaliar de forma efici-

ente a população com TEA. 

A Movement Assesment Battery for Children (MABC-2) tem sido utilizada em al-

guns trabalhos com TEA, e os resultados apontam, frequentemente, para defasagens 

na classificação do desempenho motor dessa população. Essa bateria de testes avalia 

o perfil motor de crianças e adolescente com idades entre 3 e 16 anos, em três diferen-

tes áreas: destreza manual, habilidades com bola (coordenação motora grossa) e equi-

líbrio (estático e dinâmico), e fornece um perfil motor global do indivíduo (13). 

Os resultados de um estudo (5) realizado com 30 crianças e adolescentes com 

TEA, com 3 a 16 anos de idade, com grupo-controle pareado (n = 30), demonstram 

que, independentemente da idade, existem diferenças no desempenho motor avali-

ado pela MABC-2. Os autores observaram que 80% da amostra foram classificados na 

zona vermelha e âmbar da escala, o que indica comprometimentos motores severos e 

necessidade de intervenção ou risco para o desempenho da atividade motora, suge-

rindo que déficits no desempenho motor estariam presentes em todas as habilidades 

avaliadas. No grupo-controle, composto por pares com desenvolvimento típico, todas 

as crianças foram classificadas na zona verde da escala.  
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Outro estudo realizado com 28 crianças e adolescentes, com idades entre 6 

e 16 anos, sendo 14 com TEA e 14 pareados em grupo-controle, fez uso da escala 

MABC-2 e confirmou as diferenças nas habilidades motoras do grupo TEA, inde-

pendentemente da idade. Os autores observaram que 85% da amostra com TEA 

foram classificados na zona vermelha, independentemente da gravidade dos tra-

ços autísticos, avaliados pela escala de traços autísticos (13).  

O Teste de Caixa e Blocos (TCB), o Teste de Destreza Manual de Minnesota 

(TDMM) e o Teste de Função Manual de Jebsen Taylor (TFMJT) são outros instru-

mentos também utilizados na verificação da destreza manual. O TCB avalia a ha-

bilidade e a destreza manual em levar a maior quantidade de cubos dispostos num 

compartimento da caixa para outro compartimento, um de cada vez, por um mi-

nuto (8). O TDMM consiste em encaixar discos de plástico nos orifícios do tabu-

leiro utilizando apenas uma das mãos na primeira tarefa e pode ser aplicado em 

outras tarefas complementares, com solicitações mais complexas (7). E o TFMJT, 

realizado a partir de atividades relacionadas ao cotidiano, é subdividido em sete 

testes: escrita; virar cartas; pegar pequenos objetos; simular a alimentação; empi-

lhar damas; pegar objetos leves e pesados (18).  

Pesquisa realizada com 20 crianças e adolescentes com TEA, com idades entre 

10 e 14 anos, buscou caracterizar os comprometimentos desse grupo quanto às ha-

bilidades de destreza manual por meio de avaliação com os três testes: TCB, TDMM 

e TFMJT. Os resultados mostraram que o tempo de execução das tarefas é menor 

para os participantes com TEA quando comparados aos parâmetros encontrados na 

literatura, e que, entre os três testes, o Jebsen-Taylor se mostrou o mais adequado 

para o perfil do grupo estudado, pois as tarefas eram de fácil compreensão e de curta 

duração. O teste de aplicação mais difícil foi o de Minnesota, pois é mais longo e exige 

atenção e concentração na colocação das peças no tabuleiro (16). 

Esses achados reforçam estudos anteriores que se referem à necessidade de 

incluir os aspectos motores nos programas de avaliação e intervenção para essa 

população, destacando a necessidade de atenção aos comprometimentos da coor-

denação motora fina e grossa (5, 13). 

Algumas condições devem ser consideradas na avaliação motora em pessoas 

com TEA, em virtude das características de comportamento desse grupo. Uma das 

principais questões a serem analisadas está relacionada à compreensão, uma vez 

que as escalas utilizam atividades que devem ser realizadas seguindo instruções 

padronizadas. Dessa forma, a não realização das tarefas pode ser consequência da 

falta de compreensão, o que pode influenciar no resultado final. Para controlar 

melhor o desempenho motor das pessoas com TEA, futuros estudos devem 

considerar o coeficiente de inteligência (QI) e relatar as dificuldades e as vantagens 

dos instrumentos utilizados como medida diagnóstica para os transtornos 

motores, minimizando, assim, o viés em relação às descrições do desempenho 

motor no TEA (6).  
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 Independentemente da escala utilizada ou da idade das pessoas com TEA 

que participaram dos estudos, os comprometimentos motores estão evidenciados 

(11); porém, alguns instrumentos são mais utilizados mundialmente para avalia-

ção da destreza manual nessa população. Algumas escalas usadas nos trabalhos 

de avaliação motora para as pessoas com TEA merecem ser destacadas:  

Peabody Developmental Motor Escales – 2 (PDMS-2): O instrumento é 

utilizado para avaliar crianças do nascimento até os 5 anos e foi idealizado para 

avaliação das habilidades motoras globais, finas e um desempenho global total; 

avalia-se cada habilidade que é subdividida em itens, totalizando 249 itens.  

Mullen Scale of Ealy Learning: É um instrumento que avalia crianças do 

nascimento até 68 meses de idade e consiste em cinco escalas separadas que 

avaliam cinco habilidades diferentes: recepção visual, motricidade fina, motricidade 

grossa, resposta receptiva, linguagem expressiva e linguagem receptiva, traçando 

um perfil motor e de linguagem. (11).  

Embora os instrumentos utilizados para avaliação do desempenho motor no 

TEA sejam escalas padronizadas, elas foram idealizadas para avaliar diferentes 

aspectos do desenvovlimento motor (5), sendo necessária a escolha criteriosa do 

instrumento a ser utilizado levando-se em conta os objetivos do estudo.  

 A escala MABC-2 apresenta maior inserção para registro de dados motores 

dessa população, avaliando diferentes aspectos do desenvolvimento, e pode ser 

utilizada em várias fases do desenvolvimento infantil (3 a 16 anos), permitindo, 

assim, a realização de avaliações longitudinais com um mesmo instrumento. Além 

disso, a escala permite interromper seu processo de aplicação, reiniciando em um 

outro momento ou no dia seguinte. Essa possibilidade de interrupção do teste se 

torna importante ao se pensar no perfil de comportamento da pessoa com TEA. 

Em decorrência da heterogeneidade, das características apresentadas no 

TEA e da complexidade de atividades e regras descritas em alguns instrumentos, 

pesquisas mais recentes devem contribuir na identificação de melhores processos 

de avaliação ou adaptações, facilitando a aplicação dos testes já existentes. A 

disponibilização dessas ferramentas facilitaria o entendimento sobre as pessoas 

com TEA, levando em conta algumas características já relatadas. 

 

DESEMPENHO MOTOR E CARACTERÍSTICAS DA PESSOA COM  

SÍNDROME DE DOWN (SD) 

 

A síndrome de Down (SD), ou trissomia do 21, é a causa genética mais co-

mum de incapacidade intelectual, tendo prevalência de 1:600 nascidos vivos (9). 

Ela apresenta características como hipotonia e hipermobilidade articular, que in-

terferem no desenvolvimento e no desempenho motor, além de lentidão para 
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realização de movimentos e alterações no controle postural (3, 9, 12). Essas alte-

rações prejudicam a exploração do ambiente pelo indivíduo, diminuindo, assim, 

as possibilidades de novas experiências motoras, principalmente as relacionadas 

à coordenação motora fina que podem impactar as atividades ao longo da vida (2). 

Comprometimentos relacionados à saúde também estão presentes nessas 

pessoas e podem afetar de forma direta ou indireta as suas habilidades motoras, 

tais como as cardiopatias, que acometem cerca de 50% das pessoas com SD, sendo 

necessária intervenção cirúrgica nos primeiros anos de vida. E, em idade mais 

avançada, a obesidade e a doença de Alzheimer também interferem no desempe-

nho motor (9, 12).  

 

Uso de testes padronizados na avaliação da destreza manual com SD 

 

Estudos sobre as habilidades motoras finas em pessoas com SD têm sido re-

alizados com uso de instrumentos variados, buscando-se caracterizar o desempe-

nho nessa área e favorecer o planejamento terapêutico. O Pediatric Evaluation of 

Disability Inventory (PEDI) e as Bayley Scales of Infant and Toddler Development 

(BSITD-III) são exemplos de instrumentos utilizados nessa população. O PEDI é 

um inventário elaborado para avaliação das habilidades funcionais em três áreas, 

a saber: autocuidado, mobilidade e função social; as BSITD-III incluem uma escala 

de avaliação motora fina que avalia crianças com idades entre 1 e 42 meses (2).  

Estudo envolvendo 24 crianças com 2 anos de idade divididas em dois gru-

pos (12 com SD e 12 com desenvolvimento típico) foi realizado buscando verificar 

as habilidades de autocuidado e desempenho motor fino com a aplicação das es-

calas descritas acima. Os resultados apontaram dados significativamente mais 

baixos para o grupo com SD quando comparados ao grupo-controle nessas variá-

veis. Observou-se que o grupo com SD atingiu escores esperados para a média, de 

acordo com as tabelas de normatização da escala PEDI no domínio de autocui-

dado. Porém, na avaliação das atividades de coordenação motora fina, os resulta-

dos evidenciaram que as crianças com SD apresentam comprometimentos moto-

res significativos, necessitando de intervenções nessa área. Com esses achados, 

não ficou evidenciada a correlação entre as variáveis estudadas (2).  

Outra pesquisa desenvolvida demonstra que crianças com SD na faixa etária 

entre 7 e 14 anos apresentam força de preensão palmar reduzida se comparadas 

aos seus pares com desenvolvimento típico. O desempenho funcional para habili-

dades de autocuidado e mobilidade, avaliado pelo PEDI, mostra-se defasado na 

infância e na adolescência. A maioria apresenta rendimento abaixo de 100% para 

a área de autocuidado e para a área de mobilidade. Esses resultados indicam a 

persistência no atraso de habilidades funcionais para as duas áreas estudadas. Ob-

servou-se, também, que a área de autocuidado foi influenciada pela força de 
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preensão palmar (17). Esse fato pode estar relacionado com a própria definição 

de destreza manual, que relaciona essa habilidade com a velocidade de execução 

de tarefas, diferentemente do PEDI, que avalia a capacidade da criança em desem-

penhar a tarefa, sem considerar seu tempo de execução. As atividades de autocui-

dado mensuradas (como manusear talheres, escovar os dentes, desembaraçar os 

cabelos, usar a toalete, tomar banho, entre outras) parecem estar mais relaciona-

das à força de preensão palmar para executá-las do que à velocidade de tempo em 

que são executadas. Parece ter ficado evidenciado que a função manual está, de 

fato, mais relacionada às atividades de autocuidado do que a mobilidade. Essa úl-

tima é avaliada pelo PEDI em ações como transferências, entrar e sair de um ôni-

bus, abrir e fechar a porta do carro, encaixar o cinto de segurança e locomover-se 

em diferentes ambientes (17). 

A comparação do desempenho manual entre a mão dominante e a mão não 

dominante também foi tema de pesquisa envolvendo 21 pessoas com SD de am-

bos os sexos, com idades entre 17 e 45 anos. Os testes utilizados foram o TDMM, 

subteste de colocação ou Placing Test, que requer atenção e velocidade, e o Purdue 

Pegboard Test (PPT), que avalia a destreza manual fina e consiste em encaixar pi-

nos em um tempo máximo de 30 segundos com atenção às regras e velocidade. 

Em ambos os testes, as duas mãos foram avaliadas, considerando-se a destreza 

manual global para o TDMM e a destreza manual fina para o PPT (14). Para esse 

estudo, a preferência manual foi definida pelo Dutch Handedness Questionnaire, 

que avalia a preferência manual por meio de dez perguntas que são relacionadas 

às atividades do cotidiano e pode ser considerado um questionário de simples en-

tendimento e aplicação. Constatou-se que, dos 21 participantes do estudo, 38% 

eram canhotos e 62% eram destros, dado esse que corrobora outros achados da 

literatura que mostram que as pessoas com SD apresentam maior incidência de 

canhotos do que a população típica, para a qual o percentual de sinistralidade 

ocorre em 10% da população.  

 Os resultados indicaram que, quando avaliada a destreza manual fina, não 

foram evidenciadas diferenças significativas entre a mão dominante e a mão não 

dominante; porém, para a destreza manual global, foi encontrada diferença signi-

ficativa entre a mão dominante e a mão não dominante. Esse achado sugere que 

possa haver inconsistência em relação à preferência manual na população avaliada 

com SD, mas a causa principal que justifique esse achado ainda é desconhecida, 

não havendo consenso na literatura sobre esse aspecto (14).  

Outros testes, já descritos anteriormente, foram utilizados para identificar 

qual deles seria o mais indicado para avaliar essa população, como o TCB, O TDMM 

e o TFMJT. Para esse grupo, observou-se correlação linear indicando similaridade 

no desempenho em quase todas as tarefas avaliadas, sugerindo-se, com esse dado, 

que os três testes apresentam semelhanças para avaliar o desempenho motor. 

Nem todos os participantes tiveram sucesso na execução da tarefa de escrita do 
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TFMJT, em razão do nível intelectual do grupo. Uma maior dificuldade foi obser-

vada na realização do TDMM, com prejuízo no desempenho da tarefa, que exigia 

maior concentração, havendo relato de dispersão dos participantes. Devido à sim-

plicidade na solicitação da tarefa, o TCB apresentou maior facilidade na avaliação 

da destreza manual. Observou-se correlação entre quase todas as demais tarefas 

propostas nos testes para os participantes (15).  

A literatura traz poucos dados sobre possíveis diferenças nas habilidades 

motoras finas em grupos de crianças com deficiência intelectual com etiologia va-

riada. Para contribuir com esses achados, pesquisadores avaliaram crianças com 

SD com o intuito de caracterizar as habilidades motoras finas pela escala Purdue 

Pegboard Test (PPT) e comparar os resultados encontrados com avaliações reali-

zadas em crianças com deficiência intelectual de outras etiologias. Não foram en-

contradas diferenças significativas entre os grupos (9).  

Esse achado sugere que a SD não é, por si só, um preditivo para déficits de 

coordenação motora fina, já que pessoas com deficiência intelectual com outras 

etiologias também apresentam comprometimentos nessas habilidades. Para os 

autores, esse achado sugere que o desempenho da coordenação motora fina em 

pessoas que apresentam deficiência intelectual está prejudicado independente-

mente de sua etiologia. É importante ressaltar que essas habilidades podem ser 

melhoradas com uso de protocolos de reabilitação direcionados para essa popu-

lação, os quais devem considerar as características intelectuais dessas crianças. 

Além disso, os resultados apontam que mesmo crianças com deficiência intelec-

tual mais grave podem apresentar melhoras significativas nessas habilidades (9).  

Estudos que avaliaram as características motoras de pessoas com SD rela-

tam alterações motoras significativas; porém, as causas desse achado podem estar 

relacionadas a algumas peculiaridades apresentadas na síndrome, tais como a 

anatomia das mãos, que são pequenas e grossas, com os dedos curtos, que podem 

levar à diferenciação nas funções manipulativas e afetar a força de preensão (9).  

Evidências sobre a correlação entre a coordenação motora fina e a força de 

preensão nessa população também foi foco de um estudo com 26 crianças com SD, 

com 7 a 9 anos de idade, pareadas com crianças com desenvolvimento típico. Os 

instrumentos utilizados para essa avaliação foram o dinamômetro analógico, que 

avalia a força através da preensão de duas barras, e o TCB. Foi encontrada corre-

lação positiva entre a força de preensão e a preferência manual tanto no grupo 

com SD quanto no grupo-controle, mostrando que melhores resultados para a 

força de preensão foram obtidos na mão dominante (12).  

Não foi evidenciada correlação significativa entre a força de preensão e a 

destreza manual no grupo SD, enquanto no grupo-controle foi encontrada corre-

lação. Observou-se que as crianças com SD apresentaram resultados significativa-

mente inferiores para os escores de destreza manual e força de preensão, quando 
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comparadas aos seus pares sem SD, justificando-se a necessidade de programas 

de intervenção para crianças nessa faixa etária (12).  

Nos últimos anos houve maior interesse da comunidade científica na inves-

tigação de aspectos motores em pessoas com SD, favorecendo, assim, a elaboração 

de programas de intervenção mais adequados para essa população na infância e 

adolescência. A SD é um dos quadros clínicos mais reconhecidos pela população 

em geral, e, nos últimos anos, com o avanço dos estudos, vários fatores ligados à 

saúde dessas pessoas vêm sendo mais bem compreendidos. Porém, alguns aspec-

tos motores ainda não são bem conhecidos e são atribuídos às condições decor-

rentes de características da própria síndrome, como hipotonia, crescimento físico, 

obesidade, problemas esqueléticos, de equilíbrio, cardíacos e de percepção (7).  

A função manual desse público vem despertando cada vez mais o interesse 

dos pesquisadores; dessa forma, merecem destaque em futuros estudos algumas 

variáveis como a dominância lateral, força, destreza e desempenho funcional em 

diferentes faixas etárias. Cabe destacar aqui que estudos que possam analisar de 

forma mais criteriosa os instrumentos e os processos utilizados para a avaliação das 

funções manuais poderão contribuir para avaliações mais adequadas, levando-se 

em conta as características próprias da síndrome e, ao mesmo tempo, propondo 

estratégias de avaliação e intervenção mais efetivas não somente para a caracte-

rização dessas habilidades, mas para a estimulação funcional e minimização dos 

déficits motores.  
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Os Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) são transtornos do desenvolvi-

mento caracterizados por uma díade de déficits em dois domínios centrais: comu-

nicação / interação social e padrões repetitivos e restritos de comportamento, inte-

resses e atividades, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais – DSM-5 (2). A partir da atualização na quinta edição do Manual, que propõe 

a denominação de Transtorno do Espectro Autista (na tradução para o Português), 

passou a englobar os antigos termos “Transtorno Global do Desenvolvimento”, “Au-

tismo Infantil”, “Síndrome de Asperger”, “Transtorno Global do Desenvolvimento 

sem Outra Especificação” e excluiu a “Síndrome de Rett”, por ser uma síndrome com 

quadro clínico, evolução e marcadores biológicos distintos (19). Sendo assim, qual-

quer pessoa que tenha recebido anteriormente o diagnóstico de Transtorno Autís-

tico, Síndrome de Asperger ou Transtorno Global do Desenvolvimento sem Outra 

Especificação deve ser, agora, considerada com diagnóstico de TEA.  

Já a décima edição da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde – CID-10 (15) ainda utiliza o termo “Transtorno 

Global do Desenvolvimento”, porém com subdivisões para descrever os mesmos 

sinais e sintomas.  
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A incidência dos TEA é de 1:59 em crianças em 11 locais diversos dos Esta-

dos Unidos da América (3), e a herdabilidade entre crianças nascidas foi estimada 

para aproximadamente 50% (17). 

Características essenciais para o diagnóstico dos TEA são prejuízos nas áreas 

da comunicação social e comportamentos restritos e repetitivos. Tais sintomas 

devem estar presentes desde o início da infância e devem limitar ou prejudicar o 

funcionamento do indivíduo ao longo de sua vida (2). As manifestações dos trans-

tornos também podem variar em razão da gravidade da condição do sujeito, do 

nível de desenvolvimento e funcionalidade, e da idade cronológica, o que origina 

o termo “espectro”, devido à grande variabilidade de comportamentos observada 

nos indivíduos, seus diferentes graus de comprometimento e prováveis múltiplos 

fatores etiológicos (10). Para o diagnóstico dos TEA, são necessários exame clínico 

com anamnese abrangente, avaliação direta, avaliação neuropsicológica e avalia-

ção multidisciplinar, além de instrumentos como questionários de rastreamento 

e varredura visual. O diagnóstico precoce dos TEA é de extrema importância, pois 

a identificação de uma criança possivelmente afetada contribui para o aconselha-

mento familiar e para o encaminhamento para programas de intervenção. A lite-

ratura sugere que a eficácia de uma intervenção comportamental intensiva pre-

coce para crianças diagnosticadas com TEA pode produzir grandes ganhos em de-

senvolvimento social, cognitivo e de linguagem (6). 

Muito embora não seja possível firmar-se o diagnóstico de TEA em crianças 

muito jovens, com certa frequência é possível a identificação de sinais de risco 

para um transtorno do desenvolvimento, entre eles os TEA, e, nesses casos, a me-

lhor conduta em nossa opinião é o encaminhamento para programas de interven-

ção, deixando claro aos familiares que se trata de uma medida de segurança, e que 

é melhor iniciar uma intervenção precocemente do que perder a chance de iniciar 

o tratamento o mais cedo possível. 

A avaliação diagnóstica realizada no Laboratório TEA-MACK é baseada num 

protocolo interdisciplinar, que conta com profissionais de diversas áreas, como 

médicos (geneticista, neuropediatra e psiquiatra), fonoaudiólogos, psicólogos e 

pedagogos, o que fornece uma visão abrangente do caso. O protocolo é composto 

por cinco fases: 1) Triagem Telefônica; 2) Triagem Presencial; 3) Avaliação Com-

pleta; 4) Discussão e Elaboração de Relatórios e 5) Devolutiva. 

A primeira fase – Triagem Telefônica – consiste em um cadastro inicial feito 

por telefone, quando o responsável responde a um questionário que contempla 

algumas perguntas de investigação prévia do indivíduo, como principal queixa e 

há quanto tempo é observada, avaliações e/ou diagnósticos prévios e dados gerais 

de comportamento do sujeito, como contato visual, comportamentos repetitivos, 

comunicação verbal, entre outros. O questionário, elaborado pela equipe do Labo-

ratório, também coleta informações básicas como nome, data de nascimento, en-

dereço e telefones para contato. 
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Após a Triagem Telefônica, a equipe agenda um dia para realizar a Triagem 

Presencial, segunda fase do protocolo. Nessa etapa é realizado um encontro do 

indivíduo e seus responsáveis com os membros da equipe TEA-MACK para uma 

observação comportamental e breve anamnese com o responsável, buscando in-

formações e sinais compatíveis com os TEA. Mediante a queixa apresentada e o 

comportamento observado, o sujeito poderá seguir no protocolo de avaliação ou 

poderá ser desligado, por não apresentar sinais e sintomas compatíveis com o TEA 

ou um grave comprometimento neuropsicomotor que inviabilize uma avaliação 

dentro dos padrões do Laboratório.  

Para crianças que têm menos de 3 anos de idade e apresentam sinais com-

patíveis com o diagnóstico de TEA, mas não apresentam a caracterização com-

pleta do quadro, deixando dúvidas na equipe, sugerem-se intervenção e retorno 

em seis meses para reavaliação da evolução do caso, seguindo recomendações da 

literatura (16). Os indivíduos que já possuem diagnóstico de TEA passam pela Tri-

agem Presencial com a equipe multidisciplinar e, após a equipe concordar com o 

diagnóstico prévio, não realizam a avaliação completa, devido à grande demanda 

do Laboratório e por não haver necessidade de mais um diagnóstico.  

Já a terceira fase consiste na Avaliação Completa, parte mais extensa do pro-

tocolo. Nessa etapa são aplicados instrumentos de rastreio para TEA, questionário 

de comportamentos adaptativos, instrumentos de avaliação neuropsicológica, 

instrumentos de avaliação de linguagem e avaliação de Teoria da Mente (4), além 

de uma anamnese completa, avaliação comportamental clínica e avaliação médica. 

Essas etapas são realizadas pelos diferentes profissionais da equipe, de acordo 

com suas áreas de formação e atuação, e posteriormente o caso é discutido com 

todos os membros para a conclusão diagnóstica. 

INSTRUMENTOS DE RASTREIO 

O ABC – Autism Behaviour Checklist (11) investiga comportamentos caracte-

rísticos do autismo, divididos em cinco áreas: sensorial, relacional, linguagem, 

imagem corporal e interação social. Esse instrumento é utilizado para diferenciar 

TEA de algum outro comprometimento em crianças que apresentam comporta-

mentos atípicos e deve ser preenchido por pais ou cuidadores (13). 

Já o ASQ – Autism Screening Questionnaire (5) é um instrumento composto 

por 40 questões com respostas dicotômicas (sim ou não) para perguntas que en-

volvem história pregressa e atual da criança e situações de vida relevantes para a 

identificação de certas características presentes nos TEA. O questionário é de rá-

pida aplicação (tempo de preenchimento de cinco a dez minutos) e autoaplicável, 

mas se recomenda a supervisão de um profissional da saúde, já que pode haver 

dificuldades (como baixa escolaridade). Os 40 itens abarcam os três domínios prin-

cipais de prejuízo das crianças com TEA (interação social, comunicação e compor-

tamentos estereotipados), sendo subdivididos da seguinte forma: linguagem e 
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comunicação, comportamento, sociabilidade e itens que podem ser relacionados 

tanto ao comportamento como ao domínio social. Os responsáveis respondem se 

o comportamento está presente (1 ponto) ou ausente (0 ponto), e a pontuação 

total varia de 0-39 para indivíduos com linguagem verbal expressiva, e até 34 

quando as questões sobre linguagem não se aplicarem. A nota de corte de 15 é 

considerada a pontuação-padrão para a diferenciação dos Transtornos Invasivos 

do Desenvolvimento de outros diagnósticos. Pontuação maior que 22 podem in-

dicar maior gravidade do transtorno (18). 

O Sistema de Avaliação Empiricamente Baseada de Achenbach (ASEBA) ofe-

rece uma abordagem abrangente para avaliar o funcionamento adaptativo e mal 

adaptativo de indivíduos de diversas faixas-etárias. A avaliação é sistemática e 

empiricamente validada, desenvolvida para identificar padrões de funciona-

mento, e se mostra sensível aos aspetos contextuais do indivíduo a ser avaliado, 

além de fornecer ao avaliador relações diretas com categorias de diagnóstico do 

DSM-5. A literatura aponta que o CBCL/1.5-5 pode ser utilizado para fins de ras-

treamento de TEA, indicando as escalas Reatividade Emocional, Retraimento e 

Problemas Invasivos do Desenvolvimento como as variáveis preditoras mais sig-

nificativas (14). O sistema possui questionários designados a diferentes faixas etá-

rias, sendo que, na avaliação do Laboratório TEA-MACK, são utilizadas as seguin-

tes versões: 

- Child Behavior Checklist (CBCL 1½-5): questionário com 100 itens referen-

tes a problemas de comportamentos, sendo 99 itens fechados e um item aberto. É 

utilizado com pais e/ou responsáveis de crianças entre 1,5 ano e 5 anos, que res-

pondem aos itens com base em uma escala de 0 (pouco ou às vezes verdadeiro) a 

2 (muito ou muitas vezes verdadeiro), com base nos dois meses anteriores. O ins-

trumento cobre uma gama de problemas comportamentais, emocionais e de fun-

ção social, e suas respostas são analisadas por um programa computadorizado e 

padronizado (1).  

- Child Behavior Checklist (CBCL 6 - 18): questionário que contém 138 afir-

mações, nas quais 118 se referem a problemas de comportamento e 20 à compe-

tência social, dirigido a pais e/ou responsáveis por crianças e adolescentes entre 

6 e 18 anos. Nos 20 itens iniciais os pais devem comparar o desempenho dos seus 

filhos com o de outras crianças na mesma faixa etária, classificando o desempenho 

como igual, abaixo da média ou acima de média. Os 118 itens restantes recebem 

pontuação 0, 1 e 2, numa escala ascendente para verdadeiro, sendo dois muito 

verdadeiro ou frequentemente verdadeiro, com base nos últimos seis meses (1).  

- Adult Behavior Checklist (ABCL): questionário que contém 126 afirmações 

com pontuações que variam em 0, 1 e 2, que avalia problemas de comportamento 

e competências sociais, referindo-se a indivíduos com idade entre 18-59 anos (1). 
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QUESTIONÁRIO DE COMPORTAMENTOS ADAPTATIVOS 

O questionário Vineland Adaptive Behavior Scales (20) é um instrumento que 

avalia o comportamento adaptativo, desde o nascimento do indivíduo até a vida 

adulta. São examinadas áreas do funcionamento como comunicação, habilidades 

da vida cotidiana, socialização e habilidades motoras, além de uma área de pro-

blemas de comportamento, por meio de escalas organizadas em quatro grandes 

domínios: Comunicação, Autonomia, Socialização e Função Motora. O instru-

mento não possui padronização e adaptação para amostra brasileira, mas, devido 

à ausência de outros instrumentos validados no Brasil que avaliam comportamen-

tos adaptativos, é utilizado para complemento da avaliação e melhor entendi-

mento do funcionamento do indivíduo. 

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA: INTELIGÊNCIA E COGNIÇÃO SOCIAL 

A Escala Wechsler Abreviada de Inteligência (WASI) é um instrumento de 

avaliação da inteligência, aplicável a indivíduos de 6 a 89 anos, composta por qua-

tro subtestes, sendo dois Verbais (Vocabulário e Semelhanças) e dois de Execução 

(Cubos e Raciocínio Matricial). A WASI fornece três medidas compostas: Quoci-

ente de Inteligência Total, de Execução e Verbal. Além disso, a escala ainda fornece 

a possibilidade de avaliação do QI Total com apenas dois subtestes: Vocabulário e 

Raciocínio Matricial (7).  

Para crianças com comprometimento de linguagem, é utilizado o SON-R 2½-

7, que é um instrumento não verbal de avaliação da inteligência geral, dividido em 

quatro subtestes que avaliam habilidades espaciais e visuomotoras e raciocínio 

abstrato e concreto. A bateria tem como objetivo realizar uma avaliação geral do 

desenvolvimento e das habilidades cognitivas (12). 

ANAMNESE  

A anamnese foi elaborada pela equipe do Laboratório e tem como objetivo 

investigar e identificar aspectos da história do indivíduo que auxiliem no processo 

diagnóstico, além de fornecer dados para pesquisas futuras. Os principais aspec-

tos investigados na anamnese são: dados de identificação, demográficos e socioe-

conômicos, história perinatal, desenvolvimento neuropsicomotor, história mé-

dica geral da criança, histórico escolar e histórico familiar (com heredograma). 

AVALIAÇÃO MÉDICA 

Equipe formada por um médico geneticista, um neurologista e um psiquiatra 

examina os pacientes em busca de eventuais alterações em suas áreas específicas, 

sugerindo exames laboratoriais quando necessários. 

AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL 

A Avaliação Comportamental realizada pela equipe do Laboratório consiste 

em uma observação clínica, em um ambiente lúdico, com atividades e objetos se-

lecionados, cuja finalidade é estimular e permitir que o indivíduo se comporte de 
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forma espontânea e interaja com a equipe. Tal procedimento permite a observa-

ção de sinais indicativos ou sugestivos de TEA, como comportamentos restritos e 

repetitivos, prejuízos na comunicação social, no contato visual, na atenção com-

partilhada e no jogo simbólico, entre outros. Foi elaborado pela equipe um chec-

klist de comportamentos a serem observados e sua frequência, ou seja, se a criança 

emite ou não a resposta desejada. 

REAVALIAÇÃO 

O processo de reavaliação só ocorre no Laboratório TEA-MACK quando é in-

dicado pela própria equipe, devido a um diagnóstico inconclusivo. É indicada a 

reavaliação após seis meses ou um ano da avaliação prévia. Na reavaliação, o indi-

víduo pula as fases 1 e 2, além de não realizar novamente a anamnese da avaliação 

completa. São aplicados novamente os questionários de rastreio (ABC e ASQ), ins-

trumentos de avaliação neuropsicológica e avaliação de linguagem, além da avali-

ação médica e observação comportamental. 

Ainda que a proposta do Laboratório seja o diagnóstico de TEA, indivíduos 

com diversas alterações de comportamentos procuram o serviço, o que diversifica 

a demanda. É comum a presença de crianças com atraso no desenvolvimento, seja 

em aspectos motores e/ou de linguagem, com queixas vindas de familiares e/ou 

profissionais próximos à criança. Tais sintomas também podem estar presentes 

na Deficiência Intelectual (DI), principal diagnóstico diferencial realizado pela 

equipe, já que os quadros clínicos de ambos os transtornos possuem muitas ca-

racterísticas que se sobrepõem. 

 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL  

(TRANSTORNO DO DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL) 

 

Segundo critérios diagnósticos do Manual de Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais 5ª edição (DSM-5) (2) a Deficiência Intelectual (DI) é um 

transtorno do desenvolvimento caracterizado por déficits funcionais, tanto inte-

lectuais quanto adaptativos, nos domínios conceitual, social e prático. A prevalên-

cia geral na população é de aproximadamente 1%, com variações em decorrência 

da idade, e o transtorno necessita que três critérios sejam preenchidos: 

 

A. Déficits em funções intelectuais como raciocínio, solução de 

problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendi-

zagem acadêmica e aprendizagem pela experiência confirmados 

tanto pela avaliação clínica quanto por testes de inteligência pa-

dronizados e individualizados.  
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B. Déficits em funções adaptativas que resultam em fracasso 

para atingir padrões de desenvolvimento e socioculturais em re-

lação à independência pessoal e responsabilidade social. Sem 

apoio continuado, os déficits de adaptação limitam o funciona-

mento em uma ou mais atividades diárias, como comunicação, 

participação social e vida independente, e em múltiplos ambien-

tes, como em casa, na escola, no local de trabalho e na comuni-

dade. 

C. Início dos déficits intelectuais e adaptativos durante o período 

do desenvolvimento. 

Sendo necessária a especificação do nível de gravidade em: 

317 (F70) Leve 

318.0 (F71) Moderada 

318.1 (F72) Grave 

318.2 (F73) Profunda 

 

Atualmente, estima-se que a taxa de incidência de DI em indivíduos com TEA 

é de aproximadamente 30% (3). Sem uma avaliação adequada, tais casos podem 

passar despercebidos por profissionais da área, representando um problema no 

momento da intervenção clínica. Os indivíduos com TEA podem apresentar tam-

bém habilidades restritas, em defasagem quanto aos seus pares, ou habilidades 

muito acima do esperado para a idade quando comparados com indivíduos da 

mesma faixa etária (10).  

Também é observado em indivíduos com DI sintomas que podem ser con-

fundidos com um quadro de TEA, como apresentação de alguns comportamentos 

repetitivos, atrasos na linguagem, déficits em habilidades do domínio social, entre 

outros (9). Sabendo-se disso, faz-se necessária não apenas a investigação clínica 

dos sintomas relacionados ao quadro de TEA, mas também a definição do nível 

adaptativo e intelectual do indivíduo para melhor caracterização do quadro clí-

nico. 

Nas edições anteriores, os testes de inteligência exerciam um papel funda-

mental no diagnóstico dos transtornos, como previstos no DSM-IV. Tais testes, po-

rém, relacionavam-se apenas com o domínio conceitual, não avaliando o raciocí-

nio em situações do dia a dia e de tarefas práticas (2). Atualmente, a quantificação 

do funcionamento intelectual possui um papel menor quando caracterizado isola-

damente, sem se considerarem os déficits adaptativos, porém ainda serve como 

parâmetro a ser investigado.  

O funcionamento intelectual é normalmente avaliado por meio de testes pa-

dronizados, com validação psicométrica e administrados individualmente. Para tal, 
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o Laboratório dispõe de dois testes fundamentais, a Escala Wechsler Abreviada de 

Inteligência (WASI) e o SON-R 2½-7. Ambos os testes utilizados são ferramentas 

fundamentais para mensurar e quantificar o funcionamento intelectual do indiví-

duo, apontando para um possível quadro de DI.  

Como mencionado acima, segundo os novos critérios do DSM, é necessária a 

utilização de uma ferramenta de investigação clínica que forneça dados do funci-

onamento adaptativo do indivíduo avaliado, e não somente o escore obtido pela 

avaliação de inteligência. O funcionamento adaptativo está relacionado com a qua-

lidade que um indivíduo alcança nos padrões da comunidade, referindo-se à inde-

pendência pessoal / autonomia e responsabilidade social, e é representado em 

três domínios: conceitual, social e prático. O domínio conceitual está relacionado 

a habilidades de leitura, escrita, matemática, aquisição de conhecimento, funções 

executivas e memória. Já o domínio social está associado a comunicação interpes-

soal, empatia, julgamento social, regulação do humor e a habilidade de fazer e 

manter amizades. O domínio prático envolve o autocontrole comportamental, cui-

dados pessoais, organização e planejamento (autogestão), habilidade no trabalho 

ou em tarefas domésticas, manuseio de dinheiro. 

A ferramenta utilizada no laboratório para melhor definir o nível de compro-

metimento em cada domínio especificado acima é o questionário Vineland Adap-

tive Behavior Scales (20). Entende-se que ele não possui uma padronização e adap-

tação para a amostra brasileira, porém, devido à ausência de outros instrumentos 

validados no Brasil, a equipe acredita que seja uma boa ferramenta para avaliar e 

comparar os domínios da comunicação, autonomia, socialização e função motora. 

Além disso, o questionário fornece um escore do nível adaptativo (baixo a alto), 

além da comparação / nível de comprometimento entre os domínios separada-

mente e uma tabela com idade estimada do indivíduo. A comparação entre os do-

mínios fornece um dado clínico muito valioso, já que os indivíduos com TEA pos-

suem déficits maiores na socialização em comparação com outros domínios (8). 

Apesar do potencial clínico do questionário, ele somente é aplicável para indiví-

duos com até 18 anos de idade e depende exclusivamente da informação passada 

pelo entrevistado, normalmente a mãe ou responsável direto.  

Após a avaliação do funcionamento intelectual e adaptativo, e com a constata-

ção da presença de diversos sintomas característicos de TEA ou outros transtornos, 

há casos em que não é possível fechar um quadro específico, sendo necessário en-

caminhar o indivíduo para intervenção e reavaliação após o mínimo de seis meses.  

Entendemos que, sempre em caso de dúvida ou impossibilidade de se fechar 

um diagnóstico – principalmente em crianças menores de 3 anos – o ideal é iniciar 

intervenções imediatamente. No caso de suspeita de DI, por exemplo, é comum 

postergar o diagnóstico em avaliações de bebês e crianças pequenas após ser pro-

porcionada a intervenção adequada. Tais intervenções precoces habitualmente 

resultam em melhoras significativas no funcionamento adaptativo e intelectual do 
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indivíduo, tornando o diagnóstico anterior não mais apropriado em alguns casos. 

A reavaliação após intervenção permite que a equipe consiga distinguir se os sin-

tomas anteriormente apresentados continuam presentes e quais foram os ganhos 

nesse período.  

Por fim, ressalta-se que o principal objetivo do Laboratório TEA-MACK é a 

confirmação ou a exclusão da hipótese diagnóstica de TEA; porém, a avaliação 

mais aprofundada permite que a equipe consiga fornecer informações e orienta-

ções aos responsáveis ao final da avaliação, caso exista comorbidade do TEA com 

DI, ou da suspeita de algum outro diagnóstico, como Deficiência Intelectual, Atraso 

de Linguagem, Síndromes Genéticas, entre outros. Em alguns desses casos, o indi-

víduo é direcionado a outro laboratório da instituição ou outros ambulatórios es-

pecializados que contemplem a investigação da suspeita diagnóstica. 
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A fonoaudiologia é a ciência que estuda a comunicação humana, cabendo, 

então, ao fonoaudiólogo a atuação em pesquisa, prevenção, avaliação e interven-

ção nas áreas que determinam e influenciam o processo da comunicação humana. 

Atualmente, são reconhecidas em território nacional 11 especialidades da fono-

audiologia: audiologia, linguagem, motricidade orofacial, saúde coletiva, voz, dis-

fagia, fono educacional, entre outras (6).  

Comunicação, do Latim communicatio.onis, que significa "ação de partici-

par", é a base para o que entendemos como convívio social. Visando à qualidade 

da comunicação humana, é necessário um olhar detalhado e integral sobre a com-

plexidade desse processo, que inclui aspectos fisiológicos, linguísticos e sociais 

que permitem a troca de informações. A falha em alguma parte desse processo 

causa um impacto bastante importante em todos os sujeitos envolvidos na intera-

ção, podendo gerar ou influenciar negativamente uma sequência de situações e 

ações.  

O indivíduo com distúrbio do desenvolvimento pode apresentar comprome-

timentos nos diferentes aspectos da comunicação (1) e, portanto, objetivando um 

atendimento humanizado e integral, é indispensável o olhar individualizado e 

multidisciplinar. Neste capítulo serão descritos os fatores principais envolvidos 

na comunicação, mais frequentes nos distúrbios do desenvolvimento, avaliados 

pela fonoaudiologia. 
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AUDIOLOGIA 

 

É inegável que, apesar de a comunicação humana se dar em diferentes esfe-

ras, a linguagem oral é o sistema mais utilizado e eficiente de troca de informações 

da nossa sociedade. Assim, a audição se caracteriza como importante elo na cadeia 

de comunicação, e a presença de limitações em acuidade e precisão poderá acar-

retar alterações no desenvolvimento do indivíduo e comprometimento da comu-

nicação. 

A acuidade auditiva pode estar comprometida por questões de ordem con-

dutiva ou neurossensorial. As perdas auditivas do tipo condutivo estão relaciona-

das à condução dos sons pela orelha externa e média e podem ser ocasionadas por 

situações como rompimento da membrana timpânica, presença de secreção ou 

cera em excesso. Já as perdas auditivas do tipo neurossensorial são relacionadas 

às alterações em orelha interna ou no nervo auditivo e podem ser causadas por 

lesões nessas estruturas ou por condições genéticas. Essas perdas, a depender do 

grau, podem afetar a compreensão de linguagem oral e aquisição dos sons da lín-

gua para produção de fala. 

O grau da perda auditiva está relacionado com a habilidade de ouvir a fala. 

Existem diversas classificações para caracterizar o grau das perdas, mas todas uti-

lizam a média dos limiares tonais em determinadas frequências, normalmente nas 

frequências 500, 1.000 e 2.000 Hz. A classificação mais utilizada é a de Lloyd e 

Kaplan (9), apresentada no Quadro 1. 

 

 
Quadro 1. Classificação do grau da perda auditiva de acordo com Lloyd e Kaplan (9). 

MÉDIA TONAL DENOMINAÇÃO HABILIDADE PARA OUVIR A FALA 

≤ 25 dBNA Audição normal Nenhuma dificuldade significativa 

26 - 40 dBNA Perda auditiva de grau leve Dificuldade com fala fraca ou distante 

41 - 55 dBNA Perda auditiva de grau moderado 
Dificuldade com fala em nível  

de conversação 

56 - 70 dBNA 
Perda auditiva de grau  

moderadamente severo 
A fala deve ser forte; dificuldade para 

conversação em grupo 

71 - 90 dBNA Perda auditiva de grau severo 
Dificuldade com fala intensa; entende  
somente fala gritada ou amplificada 

≥ 91 dBNA Perda auditiva de grau profundo 
Pode não entender nem a fala  

amplificada. Depende da leitura labial 
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Ao pensarmos em perdas auditivas durante o desenvolvimento infantil, é 

preciso considerar que a aquisição dos sons da língua ocorre a partir da exposição 

a eles no meio, experiência na produção desses sons e do feedback auditivo. Sendo 

assim, o déficit na chegada das informações auditivas pode causar alterações na 

produção de fala. Por exemplo, uma criança que possui perda auditiva leve ou mo-

derada pode apresentar dificuldades na diferenciação de fonemas como /f/ e /v/, 

/p/ e /b/ ou /s/ e /z/; dessa forma, ela poderá apresentar déficit na compreensão, 

alteração na produção desses fonemas durante a fala e, consequentemente, trocas 

na escrita. 

Existem diversos exames para a verificação da acuidade auditiva, variando 

de acordo com a hipótese diagnóstica (alteração condutiva ou neurossensorial), a 

idade, habilidade e colaboração do indivíduo para fornecer as respostas. 

Desde 2010 é assegurado por lei que todos os bebês nascidos em território 

brasileiro sejam submetidos ao Programa de Triagem Auditiva Neonatal Universal 

(TANU), que consiste nos exames de Emissões Otoacústicas (EOA) e/ou Potencial 

Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) para rastreio de perdas auditivas 

maiores que 35 dBNA. Esses exames fornecem dados objetivos quanto à acuidade 

auditiva independentemente da colaboração do indivíduo testado, pois coletam in-

formações eletrofisiológicas. Esses mesmos exames podem ser realizados com in-

divíduos em qualquer faixa etária e são de grande valia para situações em que o 

sujeito testado apresenta dificuldades em fornecer respostas aos estímulos. 

A avaliação audiológica infantil é o exame mais comumente utilizado para 

pesquisa de limiares auditivos em crianças. Baseia-se na correlação do comporta-

mento da criança frente aos estímulos sonoros apresentados e, por isso, é consi-

derada um teste subjetivo. A metodologia utilizada dependerá da idade e do nível 

de desenvolvimento da criança a ser avaliada. Os métodos mais utilizados são: Au-

diometria Comportamental, Audiometria Lúdica Condicionada, Audiometria de 

Reforço Visual (VRA) e Audiometria de Campo Livre. 

Outro aspecto importante na avaliação da audição é o processamento audi-

tivo. Por Processamento Auditivo Central (PAC), entende-se a eficiência e efetivi-

dade do sistema nervoso central em utilizar a informação auditiva (2). Indivíduos 

com desordem do processamento auditivo (DPA) apresentam queixas de dificul-

dade de compreensão da informação recebida pela via auditiva, apesar de não 

apresentarem alterações na acuidade auditiva. Essa desordem tem sido obser-

vada em diversas populações, incluindo aquelas com suspeita de doença do sis-

tema nervoso central ou desordens do desenvolvimento do sistema nervoso cen-

tral e algumas em que o envolvimento do sistema nervoso central é claro (exem-

plos: afasia, epilepsia, tumores, entre outras). 

Existem diversos testes para a avaliação do processamento auditivo; muitos 

são complementares e avaliam diferentes habilidades do processamento. A seleção 
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desses testes bem como a quantidade de testes que serão necessários para a ob-

tenção do diagnóstico variam de acordo com o histórico e a queixa do paciente e 

devem ser definidas pelo audiologista responsável para avaliação.  

As habilidades avaliadas são: atenção seletiva, fechamento auditivo (comple-

tar a informação quando algumas partes foram omitidas), integração e síntese bi-

naural (integrar estímulos apresentados simultaneamente ou alternadamente 

para ambas as orelhas), figura-fundo (identificar o estímulo-alvo na presença de 

outros sons competitivos), separação binaural (escutar com uma orelha e ignorar 

o estímulo para a orelha oposta), associação (estabelecer correspondência entre 

um som e sua fonte sonora), localização sonora (localizar a fonte sonora a partir 

da audição binaural), discriminação (determinar se estímulos são iguais ou dife-

rentes e reconhecer diferenças sutis) e memória auditiva. Como resultado um in-

divíduo pode apresentar comprometimento em uma ou mais habilidades. Tais ha-

bilidades podem ser fortalecidas e a dificuldade superada. 

É importante que os profissionais envolvidos no acompanhamento de crian-

ças tenham atenção às questões ligadas à audição para identificar a necessidade 

de avaliação específica e intervenção oportuna, quando houver necessidade, vi-

sando à promoção de facilitadores do desenvolvimento global do indivíduo. 

 

LINGUAGEM 

 

Antes de compreender a totalidade da linguagem, é necessário esclarecer que 

linguagem é diferente de comunicação, de fala e de língua (11). Apesar de todos es-

ses aspectos estarem interligados, é possível e necessário, em uma avaliação fono-

audiológica, distinguir e compreender todas essas áreas para identificar de maneira 

precisa as áreas deficitárias e as áreas comprometidas de maneira secundária.  

A comunicação é o ato de “partilhar” ou “tornar comum” algo, sejam senti-

mentos, sensações, fatos, ideias etc. Em um processo de comunicação, é necessário 

que haja esses seis elementos (8): o emissor, aquele que envia a mensagem; o 

receptor ou destinatário, que é quem recebe, decodifica e interpreta a mensa-

gem; a mensagem, que carrega o conteúdo, aquilo que se deseja comunicar; o có-

digo, conjunto de signos e regras com os quais a mensagem é elaborada; e por fim 

e não menos importante, o contexto, que é a situação à qual a mensagem está se 

referindo.  

A língua também possui caráter social. O indivíduo, por si só, não pode criá-

la nem modificá-la, pois se trata essencialmente de um produto coletivo. A língua 

é um sistema de sinais que possui suas próprias regras que permite a comunica-

ção de um determinado grupo. Já a fala é um ato motor, resultado de um sistema 

neuromuscular em que é necessário produzir fonética e fonologicamente os sig-

nos de uma determinada língua. Ou seja, é um dos meios de expressar a língua. 
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A linguagem é um sistema dinâmico e complexo de códigos e símbolos con-

vencionais e organizados. Ou seja, é a base do conteúdo da mensagem que um in-

divíduo deseja transmitir ao outro e que permite a própria interação. A linguagem, 

de maneira simplificada, é a capacidade que o humano possui em atribuir um sig-

nificado a tudo com o que interage, desde elementos concretos e observáveis, 

como objetos, até elementos subjetivos como sentimentos, teorias etc. 

Pensando na avaliação fonoaudiológica em um quadro de Distúrbio do De-

senvolvimento, é preciso realizar uma varredura desde as habilidades sociais e 

pré-linguísticas primordiais para o desenvolvimento de linguagem até os aspectos 

linguísticos o quanto antes, visando à intervenção oportuna. Para isso, é necessá-

rio que o avaliador tenha conceitos bem definidos, como o processo de aquisição 

e desenvolvimento da linguagem e da cognição. A capacidade de identificar com 

exatidão as áreas alteradas proporciona a intervenção eficaz e aumenta a possibi-

lidade de um melhor prognóstico de cada caso.  

Em um primeiro momento, sabemos que o bebê conhece o mundo e se orga-

niza de maneira sensório-motora e que a sua capacidade de interagir se restringe 

aos estímulos da situação imediata. Inicialmente, o choro é o seu meio comunica-

tivo, o qual ainda não é intencional e dirigido. No entanto, é interpretado e signifi-

cado pelo(a) cuidador(a), que tem um papel importante no desenvolvimento de 

linguagem, já que a relação estabelecida pela díade proporciona experiências pri-

mordiais para o desenvolvimento de aspectos como intencionalidade que, por sua 

vez, impulsionam as trocas. O bebê, já em seu primeiro ano de vida, é capaz de 

manter a atenção para o que lhe é solicitado ou até mesmo direcionando a atenção 

do interlocutor a um objeto e/ou situação sem a fala (10). Ou seja, a alteração de 

linguagem em indivíduos com Distúrbios do Desenvolvimento pode ser identifi-

cada muito antes da aquisição da linguagem oral.  

Após o primeiro ano de vida, é notável que o bebê consegue se comunicar 

cada vez melhor e com cada vez mais pessoas. A aquisição e compreensão dos 

símbolos, junto com as experiências, faz com que a sua comunicação seja cada vez 

mais efetiva. O processo de aquisição de signo linguístico se baseia na associação 

entre o significante (imagem acústica) e o significado (imagem mental ou con-

ceito), definido inicialmente por Saussure (11). Muito mais do que apenas uma 

associação mental, tal processo depende de sistemas como o fisiológico, o cogni-

tivo, o social e o cultural.  

A avaliação fonoaudiológica precisa, então, compreender desde a forma lin-

guística (fonologia, morfologia e sintaxe), o conteúdo (semântica) e a funcionali-

dade do uso (pragmática). 
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Fonologia 

 

A fonologia é a ciência que estuda os fonemas (menor unidade sonora das 

palavras) que compõem alguma determinada língua, desde a acústica até a orga-

nização, a classificação e a função desses sons.  

O desenvolvimento fonológico inicia a partir de vocalizações e percepção 

pré-verbal, sendo a fase da discriminação perceptual fina entre os sons e do bal-

bucio, seguida pelo período holofrásico, no qual a criança aprende as característi-

cas fonológicas de cerca de 50 palavras. A partir disso, inicia-se o período do mor-

fema simples, em que há rápido desenvolvimento da fonologia, apesar do grande 

número de processos de simplificação, acompanhado por rápido e inesperado 

crescimento do vocabulário e pelo início dos enunciados de duas palavras. As di-

ficuldades se concentram nas produções de palavras longas e frases complexas 

(inventário fonológico completo) e na aquisição de formas gramaticais específicas 

e de regras morfofonêmicas cada vez mais complexas (7). 

Uma avaliação fonológica consiste em verificar a organização linguística do 

inventário de fonemas do falante. Um indivíduo com Distúrbio do Desenvolvi-

mento pode apresentar um desvio fonológico, caracterizado pela produção de fala 

inadequada de acordo com a idade e as variações regionais. O desvio fonológico 

pode ser um atraso na aquisição do inventário de fonemas, uma desorganização, 

inadaptação ou anormalidade do inventário fonológico da criança em relação ao 

sistema padrão de sua comunidade linguística. Além do nível do desvio, é impor-

tante identificar a causa, que pode se dar pela imaturidade neurológica, déficit 

cognitivo, por algum impedimento estrutural, falha no sistema motor ou até 

mesmo por comprometimento auditivo (5). 

É necessário utilizar um instrumento que permita abranger os sons da língua 

de forma balanceada em diferentes posições da sílaba e da palavra. É imprescin-

dível obter uma amostra em contextos diferentes também, como em nomeação, 

imitação e fala espontânea, por exemplo.  

 

Morfologia e sintaxe 

 

A habilidade morfossintática se refere à organização estrutural da lingua-

gem, abrangendo a análise conjunta entre a morfologia (estrutura interna das pa-

lavras, regras para a combinação dos morfemas) e a sintaxe (organização das pa-

lavras para produzir uma ideia). A análise morfológica preconiza o estudo isolado 

das palavras em diferentes classes gramaticais, enquanto a análise sintática se de-

tém à função que as palavras desempenham em uma oração.  
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O desenvolvimento dessa habilidade é gradual, partindo de estruturas sim-

ples para as mais complexas. Em torno dos 5 anos de idade, a criança consegue 

dominar o sistema gramatical básico de sua língua e, passada essa idade, as con-

quistas mais importantes se referem à consideração multifuncional das diferentes 

categorias e estruturas gramaticais. A aquisição do conteúdo lexical acontece de 

forma lenta, sendo que, inicialmente, ocorre a aquisição de palavras mais contex-

tualizadas à criança que, posteriormente, conseguirá realizar associações entre as 

palavras, identificando e abstraindo suas similaridades. Dessa forma, o significado 

das palavras é adquirido pela combinação dos atributos semânticos percebidos e 

observados no contexto (12). 

Um indivíduo com Distúrbio do Desenvolvimento pode apresentar sintomas 

diversos, que variam desde uma dificuldade de compreensão abstrata e evocação 

lexical até de elaboração do discurso. É comum o indivíduo utilizar termos gené-

ricos, jargões, rupturas na fala produzindo um discurso semelhante ao de um in-

divíduo com gagueira, por exemplo. Um dos instrumentos mais utilizados para 

analisar a amostra da fala e obter dados quanto ao desempenho dos aspectos mor-

fológicos e sintáticos é o Mean Length Utterance (MLU), referido em Português 

como a Extensão Média do Enunciado (EME). A EME pode ser utilizada para ana-

lisar a nível tanto de morfemas como de palavras. O primeiro apresenta dados 

quanto ao índice para verificação do desenvolvimento gramatical, e a segunda me-

dida fornece dados sobre o desenvolvimento linguístico geral da criança.  

 

Semântica 

 

O processamento semântico é a compreensão do significado das palavras. 

Tal habilidade permite desde a compreensão do conceito em si até mesmo a capa-

cidade de compreender significados implícitos por meio da associação de diferen-

tes palavras em um determinado contexto (3). 

Os desvios semânticos podem ser classificados em: 

 Superextensão: Quando o indivíduo substitui o vocabulário por outro do 

mesmo campo semântico, mas mais amplo ou genérico. (Exemplo: animal → 

rinoceronte). 

 Subextensão: Quando o indivíduo substitui o vocabulário por outro do 

mesmo campo semântico, mas reduzido. (Exemplo: alface → salada). 

 Antonímias: Quando o indivíduo substitui o vocabulário pelo seu antônimo 

(Exemplo: puxar → empurrar). 

 Desvio por relações de contiguidade: Quando o indivíduo substitui o voca-

bulário por outro que possui uma relação de sentido (Exemplo: professora 

→ mulher). 
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 Desvio por proximidade morfológica: Quando o indivíduo substitui o voca-

bulário por outro, criado em um processo de derivação ou composição. 

(Exemplo: cabeceiro → travesseiro). 

 Desvio por proximidade fonológica: Quando o indivíduo substitui o vocabu-

lário por outro por semelhança fonológica (Exemplo: enganado → empanado). 

A avaliação dessa área pode ser realizada com instrumentos ou situações 

que permitam observar a compreensão e a nomeação de conceitos, respeitando a 

idade cronológica e o ambiente em que o sujeito está inserido.  

 

Pragmática 

 

A pragmática é a ciência que estuda a linguagem no seu uso e em seus con-

textos sociais. Na perspectiva pragmática, a linguagem é um instrumento para a 

realização das intenções do sujeito, ou seja, o recurso linguístico possui uma fun-

ção comunicativa. A função da linguagem pode variar conforme o interlocutor, o 

ambiente, a cultura e o contexto em que ocorre, e, além dos aspectos formais da 

linguagem, é possível analisar elementos supralinguísticos, como prosódia e co-

municação corporal (contato ocular, gestual, expressão facial), por exemplo (4).  

Nesse tipo de avaliação, faz-se a análise da efetividade e da adequação da 

interação do indivíduo. Mesmo sem a presença da fala, é possível observar ele-

mentos como a ocupação do espaço comunicativo, a iniciativa comunicativa, o 

meio ou a forma em que a iniciativa comunicativa ocorre, o nível de interatividade, 

além de classificar as funções comunicativas. Todo tipo de ação do indivíduo, seja 

considerada mais ou menos interpessoal, é passível de interpretação nessa pers-

pectiva. Enfim, é possível traçar o perfil de comunicação do indivíduo.  

A habilidade pragmática é o primeiro aspecto de comunicação a surgir em 

um indivíduo e se mantém em constante desenvolvimento, pois se ajusta con-

forme a aquisição dos recursos cognitivos, sociais e linguísticos.  

Vale lembrar que o desenvolvimento dessas habilidades não depende exclu-

sivamente de fatores fisiológicos como a maturação neurobiológica, mas também 

de aspectos sociais, emocionais e cognitivos. Por isso, a interpretação isolada do 

resultado de uma aplicação de protocolo é enviesada se não levarmos em consi-

deração todas as outras áreas com que possui afinidade.  

 

MOTRICIDADE OROFACIAL 

 

A motricidade orofacial é a área da fonoaudiologia que estuda o sistema es-

tomatognático e as funções a ele relacionadas: respiração, sucção, mastigação, de-

glutição e articulação de fala.  
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O sistema estomatognático é composto por estruturas de tecido duro: ma-

xila, mandíbula, articulação temporomandibular e dentes, e por tecidos moles 

como lábios, língua, bochechas e toda a musculatura da mímica. As funções esto-

matognáticas de respiração, sucção e deglutição estão presentes no indivíduo 

desde o nascimento, inicialmente como reflexos, e, a partir do desenvolvimento 

do sistema nervoso, tornam-se voluntários. A avaliação desses reflexos nos dá in-

formações sobre a maturidade e a integridade do sistema nervoso. Nessa fase do 

desenvolvimento, a fonoaudiologia atua com as dificuldades ligadas à amamenta-

ção, incluindo a efetividade da sucção, dificuldades em deglutição e coordenação 

entre respiração, sucção e deglutição, que podem causar comprometimentos clí-

nicos e nutricionais. Além disso, a execução adequada das funções estimula o cres-

cimento craniofacial, viabilizando o seu desenvolvimento ao longo do desenvolvi-

mento global da criança.  

A mastigação e a articulação de fala são desenvolvidas a partir da maturação 

do sistema nervoso e sofrem grande influência das condições estruturais e da qua-

lidade da execução das demais funções. Alterações nesse sistema podem ocorrer 

por causas mecânicas, como alterações oclusais, aumento de tonsilas, fissuras pa-

latinas ou câncer de cabeça e pescoço; fisiológicas, como doenças respiratórias 

(exemplos: rinite e sinusite); ou neurológicas, como paralisia cerebral, doenças 

neurológicas evolutivas ou traumatismos encefálicos. O tratamento deve variar de 

acordo com a causa. 

A avaliação completa do sistema estomatognático envolve levantamento da 

história pregressa, observação da postura corporal e dos órgãos do sistema esto-

matognático durante o repouso, testes de sensibilidade, tônus e mobilidade das 

estruturas moles, praxias orofaciais, verificação da situação das estruturas duras 

(desvio de septo, oclusão, relação maxila-mandíbula) e funcionalidade. 

O desenvolvimento das funções estomatognáticas tem características espe-

cíficas nas diferentes idades e nas diferentes patologias e, portanto, é preciso co-

nhecimento anatomofisiológico das estruturas que participam da função que se 

pretenda trabalhar assim como conhecer o seu desenvolvimento. 

Nesta área, o fonoaudiólogo pode atuar em parceria com outros profissio-

nais como dentistas, médicos de diversas especialidades, fisioterapeutas, terapeu-

tas ocupacionais e nutricionistas. 

 

VOZ 

 

A voz, tal como ouvida pelo interlocutor, é resultado da interação entre fato-

res anatômicos, fisiológicos, sociais, emocionais e ambientais. O padrão vocal tem 

a função de transmitir a mensagem emocional do falante, e variações nesse padrão 

devem refletir emoções diversas e situações distintas.  



128 

Uma alteração vocal pode interferir na inteligibilidade da mensagem e, por-

tanto, na eficiência da comunicação. Tal alteração pode ter como causa alterações 

estruturais, funcionais (abuso ou mau uso vocal), neurológicas, origem psicogênica, 

alguma lesão (tumores, paralisias), ou até mesmo um conjunto desses fatores. A ava-

liação fonoaudiológica, nesses casos, inclui compreender a dinâmica biopsicossocial 

da voz. É necessário observar os seguintes aspectos: 

 

 Estruturas fisiológicas: Avaliar a integridade e a funcionalidade de todas as 

estruturas necessárias para a produção da voz: as estruturas responsáveis 

pela respiração, como o diafragma, e a integridade das vias respiratórias; os 

responsáveis pela fonação, como as pregas vocais, responsáveis pela regula-

ção da frequência, até as estruturas responsáveis pela ressonância e articu-

lação fala. 

 Postura corporal: Influencia diretamente no padrão respiratório e no 

ajuste dos músculos. A postura pode limitar os movimentos necessários para 

a fonação ou até mesmo ser a causa de um desvio de posição de laringe, por 

exemplo.  

 Qualidade da percepção auditiva: Como já explicado, o feedback auditivo é 

uma habilidade importante no processo da comunicação. A falha na percep-

ção auditiva pode impactar negativamente a produção da voz, como exage-

rar na intensidade da voz, por exemplo.  

 Sistema respiratório: A efetividade da respiração está diretamente relaci-

onada à qualidade da projeção de voz e à sua intensidade. Apesar de parecer 

algo natural, muitos indivíduos com Distúrbios do Desenvolvimento apre-

sentam dificuldade em controlar e coordenar a respiração juntamente com 

as outras funções estomatognáticas, seja pelo déficit cognitivo ou neuroló-

gico. Avaliar o padrão respiratório e possibilitar o suporte costo-diafragmá-

tico-abdominal permite melhor controle da pressão infraglótica e previne 

lesões por mau uso, como no caso da tensão laríngea. 

 

Na avaliação da voz, não se pode negligenciar o contexto. É importante con-

siderar a função, a frequência e o ambiente em que se usa a voz. 

Os aspectos a serem avaliados por um profissional fonoaudiólogo relatados 

aqui são os que surgem com mais frequência nos casos de Distúrbios do Desen-

volvimento relacionados à comunicação. Vale lembrar que cada caso necessita de 

um olhar individualizado, e que, em alguns casos, podem surgir questões mais es-

pecíficas. Além da avaliação qualificada e especializada, é indicado que os profis-

sionais envolvidos no caso se articulem visando a um trabalho interdisciplinar, em 

que os conhecimentos se agregam em prol do atendimento humanizado e integral 

do indivíduo.  
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O Transtorno do Déficit de Atenção / Hiperatividade (TDAH), caracterizado 

por um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade, é 

um dos transtornos do neurodesenvolvimento com alta prevalência na infância 

(5%), com implicações para o cotidiano da criança e, consequentemente, para a 

dinâmica familiar (1). 

A desatenção pode ser identificada na criança com TDAH por meio de com-

portamentos que indiquem dificuldade para finalizar tarefas, tais como divagação 

durante a execução de atividades, falta de persistência, desorganização e menor 

capacidade para manter o foco na tarefa. Tais comportamentos não são conse-

quência de desafio por parte da criança ou falta de compreensão sobre como exe-

cutar a tarefa.  

Já a hiperatividade pode ser compreendida pela presença de atividade mo-

tora excessiva (correr, escalar e conversar em demasia) que ocorre em circuns-

tâncias em que esse comportamento não é adequado. Por fim, a impulsividade se 

refere a ações e tomadas de decisões precipitadas que ocorrem sem planejamento 

e reflexão prévia acerca das possíveis consequências em longo prazo, podendo, 

inclusive, causar danos físicos à criança, como, por exemplo, atravessar a rua sem 

olhar para os lados. Outro exemplo de comportamento impulsivo é a intromissão 

social, ou seja, a incapacidade de aguardar a sua vez para falar, interrompendo os 

demais a todo instante em uma conversa. A impulsividade pode ser decorrente de 

uma dificuldade em postergar a gratificação (1). 
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As consequências frequentes decorrentes dos sintomas característicos do 

TDAH, como dificuldade na interação social com os pares e desempenho escolar in-

satisfatório, interferem no funcionamento adaptativo de crianças com o transtorno 

(1). De acordo com estudo realizado por Roizen et al. (15), crianças com TDAH com 

nível de funcionamento intelectual dentro da média obtiveram pontuações na faixa 

limítrofe e abaixo da média em instrumento que avalia funcionamento adaptativo. 

Além disso, crianças com TDAH frequentemente impactam o funcionamento 

adaptativo de suas famílias, pois é comum os responsáveis dispensarem muito 

tempo para acompanhar atividades da vida diária dessas crianças, interferindo no 

tempo que eles têm para se dedicar a cuidar deles próprios, podendo, inclusive, 

afetar o relacionamento conjugal. 

A família configura um importante ambiente de socialização da criança, pois é 

nesse contexto que ela aprende a se relacionar. É na dinâmica familiar que a criança 

adquire vários dos seus repertórios comportamentais de base, uma vez que os pais 

ou responsáveis são frequentemente a primeira e principal fonte de estímulos e de 

modelo para os filhos. Como são os pais / cuidadores que participam ativamente no 

desenvolvimento dos filhos, sua colaboração no tratamento se torna um dos proces-

sos mais eficazes para promover a generalização dos efeitos da terapia na vida coti-

diana das crianças com TDAH. Os anseios por mais conhecimento acerca do TDAH 

e sobre como lidar com os comportamentos dos filhos aparecem nos discursos dos 

pais que, muitas vezes, não têm aprofundamento sobre o tema, e as informações que 

possuem transitam entre o senso comum e poucos conhecimentos de termos técni-

cos sobre o transtorno. A carência do conhecimento dos pais sobre o TDAH é fre-

quentemente observada em pesquisa com grupo de pais / cuidadores (6). Geral-

mente, por desconhecerem que os problemas de comportamento que seus filhos 

apresentam podem ser decorrentes das características do transtorno, é comum os 

pais perceberem inadequadamente os comportamentos de seus filhos, atribuindo 

diversas qualificações erradas como “preguiçoso” ou “folgado”, quando, na verdade, 

a criança muitas vezes apresenta dificuldades nas habilidades necessárias para dar 

conta das demandas diárias de casa e da escola, necessitando de ajuda para lidar 

efetivamente com as diferentes situações do seu dia a dia.  

Por sua vez, a dependência constante de diretrizes externas pode interferir 

na jornada de trabalho dos pais, com redução das horas de trabalho e aumento 

das de supervisão dos filhos, uma vez que precisam dispender mais tempo auxili-

ando seus filhos nas atividades diárias, quando comparados com pais de crianças 

sem o transtorno (2, 17). Além disso, há evidências de que os comportamentos 

característicos de crianças com TDAH contribuem para o aumento de estresse vi-

venciado pelos pais (20). Com isso, é frequente os pais de crianças com TDAH re-

latarem se sentir sobrecarregados, cansados, desanimados, inseguros e ansiosos 

tanto com relação ao seu papel enquanto cuidadores, como com relação ao futuro 

dos filhos. O estudo de Shah et al. (17) apontou que pais de crianças com TDAH 
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apresentam alto grau de estresse, preocupação e sentimento de frustração e de-

samparo devido aos problemas de comportamento dos filhos, o que, de acordo 

com Gomide et al. (8), aumenta a probabilidade de esses pais optarem por estra-

tégias educativas menos adaptativas para lidar com os filhos. É comum os pais re-

latarem vivência de constrangimentos em virtude dos comportamentos dos filhos, 

sentimento de culpa e sensação de fracasso como pais (17). 

Diante do exposto, o conhecimento sobre o transtorno se torna fundamental 

para os pais aprenderem e desenvolverem estratégias para lidar com os proble-

mas de comportamento comuns apresentadas pelas crianças com TDAH. Ainda, 

há falta de conhecimento sobre o TDAH entre pais, professores e a própria socie-

dade, o que pode ser responsável pela baixa percepção de suporte social e quali-

dade de vida relatada pelos pais de crianças com o transtorno. 

Para essa finalidade, o modelo psicoeducacional tem papel importante, pois 

abarca diferentes áreas do conhecimento e se mostra eficaz para ampliar o nível 

da compreensão das pessoas sobre o transtorno, garantindo a participação ativa 

de pacientes e seus cuidadores no tratamento. Essa abordagem é estruturada, di-

dática e transmite conhecimentos sobre diferentes condições clínicas, ensina e 

orienta pacientes e cuidadores a enfrentar suas dificuldades, auxilia no trata-

mento com foco nas mudanças comportamentais, sociais e emocionais, possibili-

tando conscientização e autonomia no processo de tratamento, suporte e apoio à 

pessoa com transtorno e ao seu cuidador (12).  

 

ESTILOS PARENTAIS 

 

A capacidade da família de estabelecer uma rotina diária é considerada um 

fator importante no desenvolvimento da criança, e tal rotina envolve o manejo de 

demandas do dia a dia para atingir objetivos de longo prazo, em vez de resolver ape-

nas crises e estresses momentâneos. Além disso, tão importante quanto a organiza-

ção por meio da rotina no desenvolvimento da criança, é também importante a qua-

lidade de relacionamento entre pais e filhos. Uma importante referência sobre rela-

ções familiares pertence a Baumrind (4), que definiu estilo parental como um pa-

drão consistente de interação com os filhos, sendo descrito três estilos existentes: 

autoritativo, autoritário e permissivo. O estilo autoritário engloba comportamentos 

dos responsáveis que restringem a independência das crianças, forçando-as a seguir 

regras estritas. Pais que adotam esse estilo primam pela obediência às regras da 

casa e usam controle aversivo em suas práticas educativas. O estilo permissivo, de 

modo contrário, permite que as crianças se autorregulem sem regras ou disciplina. 

Já o estilo autoritativo é considerado o estilo mais adequado: os pais explicam o ra-

ciocínio por trás das regras estabelecidas, equilibrando exigência dos filhos com 

capacidade dos responsáveis de serem responsivos às suas necessidades (13).  
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No Brasil, Gomide et al. (8) definiram estilo parental como a nomenclatura 

usada em referência a um conjunto de práticas educativas ou estratégias utiliza-

das pelos pais ou responsáveis na interação afetivo-emocional estabelecida com o 

filho, com o objetivo de orientá-lo. Ao todo, Gomide et al. (8) descrevem sete prá-

ticas educativas, sendo que duas estão ligadas ao desenvolvimento de comporta-

mentos pró-sociais (Práticas Positivas: Monitoria positiva e Comportamento mo-

ral) e cinco ao desenvolvimento de comportamentos antissociais (Práticas Nega-

tivas: Monitoria negativa ou estressante, Punição inconsistente, Disciplina rela-

xada, Abuso físico e Negligência).  

As práticas parentais que, em conjunto, caracterizam o estilo parental ado-

tado são descritas a seguir de acordo com o modelo apresentado por Gomide et al. 

(8). A prática parental de monitoria positiva se refere a toda prática que envolve 

atenção, demonstração de afeto e carinho para com a criança. Nessa prática, os 

pais têm conhecimento sobre a vida de seu filho, onde se encontra naquele exato 

momento e quais as atividades que exerce no dia a dia, porém sem serem invasi-

vos. Já a prática educativa de comportamento moral, outra prática positiva, refere-

se à capacidade dos pais em transmitir aos filhos os valores, tais como senso de 

justiça e honestidade. Essa prática fornece subsídios que auxiliam no discerni-

mento da criança do que é certo e do que é errado em termos de valores.  

Com relação às práticas parentais negativas, uma delas é a monitoria negativa 

ou supervisão estressante. Para Gomide et al. (8), tal prática consiste na tentativa 

excessiva de controlar a vida dos filhos e na apresentação frequente de instruções 

que não são consideradas geralmente por eles. A monitoria negativa transforma o 

clima do ambiente familiar em hostil, no qual o filho geralmente esconde o que 

acontece em sua vida na tentativa de manter a sua privacidade e fugir do controle 

excessivo. A negligência, outra forma de prática parental, consiste em não suprir 

as necessidades dos filhos, seja ela emocional ou de ordem prática. Portanto, os 

pais que praticam a negligência podem interagir com os filhos de forma não afe-

tuosa, sem demonstrar carinho e amor, como também podem se ausentar de suas 

responsabilidades como pais, não orientando os filhos quando necessário.  

Outra prática negativa levantada por Gomide et al. (8) é a punição inconsis-

tente, caracterizada pela atribuição de punição ou reforço de um comportamento 

de acordo com o humor dos pais e não de acordo com as contingências. Portanto, 

a prática educativa depende unicamente do humor dos pais e não do comporta-

mento dos filhos. Nesses casos, a criança aprende a discriminar apenas o humor 

de seus pais, ficando desorientada com relação à pertinência ou não de seu com-

portamento, ou seja, aprende a reconhecer quando os pais estão de bom humor 

para poderem emitir determinado comportamento, mas fracassam em reconhe-

cer se esse comportamento emitido é ou não adequado para aquela contingência.  

Já com relação à prática de abuso físico, Gomide et al. (8) ressaltam que os pais 

se utilizam de força física para agredir e machucar seus filhos sob a justificativa de 
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estarem educando seus filhos. Por último, na disciplina relaxada, as regras que os 

pais estabelecem para seus filhos não são cumpridas, ou seja, os pais apenas ame-

açam seus filhos, mas, quando o comportamento indesejado é emitido pelos filhos, 

eles não são punidos. O estudo de Gomide et al. (8) encontrou que os pais de famílias 

com estilo parental positivo apresentavam altas habilidades sociais, ausência de 

sintomas de depressão e baixa incidência de estresse. Já entre os pais das famílias 

com estilo parental negativo, houve repertório insuficiente em habilidades sociais, 

presença de indicadores de estresse, como também de sintomas de depressão. 

 

ESTILOS PARENTAIS E CRIANÇAS COM TDAH 

 

Crianças com transtornos do neurodesenvolvimento precisam de mais orga-

nização no ambiente familiar, em termos de estabelecimento de rotinas e constân-

cia de comportamentos dos pais, do que crianças sem transtornos, o que, conse-

quentemente, configura fonte adicional de estresse vivenciado pela família (20). 

No caso do TDAH, de acordo com o DSM-5 (1), padrões de interação familiar na 

infância podem influenciar o curso do transtorno, contribuindo para o desenvol-

vimento secundário de problemas de comportamentos. Crianças com TDAH, jus-

tamente por apresentarem dificuldades na autorregulação, dependem mais do 

feedback externo dos pais para regularem seus comportamentos do que crianças 

da mesma idade sem o transtorno. A consistência entre os feedbacks fornecidos 

pelo pai e pela mãe, por exemplo, é fundamental para evitar o surgimento de pro-

blemas de comportamento em crianças com TDAH, pois são menos tolerantes às 

inconsistências (2, 3). 

Johnston e Jassy (10) propuseram um modelo que preconiza que os sinto-

mas de TDAH manifestados no início do desenvolvimento pelas crianças, como, 

por exemplo, dificuldade de modular o estado emocional, direcionar sua atenção 

e ter comportamentos imprevisíveis e impulsivos, representam desafios na habi-

lidade dos pais em serem responsivos às necessidades da criança, ou seja, de exer-

cerem controle de uma maneira firme, consistente e ao mesmo tempo sensível às 

necessidades do filho. Consequentemente, os pais podem apresentar dificuldades 

para fornecer diretrizes externas essenciais para auxiliar a criança no desenvolvi-

mento de habilidades autorregulatórias. Os sintomas de TDAH, portanto, resultam 

em sobrecarga parental, aumentando a probabilidade de os pais não adotarem 

práticas consistentes (cedendo frente aos comportamentos da criança), serem hi-

per-reativos em suas práticas (explosões de raiva constantes) ou, ainda, evitando 

o contato com os filhos (negligência). Além dos sintomas dos filhos, o modelo con-

templa outras variáveis que podem comprometer a habilidade parental, sendo al-

gumas dessas variáveis a presença de psicopatologia nos pais, a presença de es-

tresse e a discórdia conjugal. Entretanto, de acordo com esse modelo proposto, tal 
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dificuldade na habilidade parental acarretaria frustração e afeto negativo nas cri-

anças, favorecendo o aprendizado de comportamentos oposicionistas e coerciti-

vos por elas. É importante destacar que esse modelo não considera as práticas dos 

pais como fator causal do desenvolvimento de problemas de conduta e oposicio-

nistas em crianças com TDAH, mas sim como uma das variáveis que certamente 

contribui para esse desfecho. 

Schroeder e Kelley (16) examinaram a relação entre funcionamento execu-

tivo, ambiente familiar e práticas parentais em crianças com e sem TDAH. O es-

tudo foi realizado apenas com pais de crianças com idades entre 6 e 12 anos que 

relataram sua percepção acerca das variáveis investigadas. De acordo com o re-

lato dos pais, foi verificada maior dificuldade das crianças com TDAH em regula-

rem seus comportamentos e menores habilidades metacognitivas quando compa-

radas com crianças sem o transtorno. Os pais de crianças com TDAH também re-

portaram mais ocorrência de conflitos familiares e de desorganização familiar, 

bem como menor estabelecimento de limites, em comparação aos pais de crianças 

sem o transtorno. No mesmo sentido, estudo conduzido por González et al. (9) 

comparou os estilos parentais de pais de crianças com e sem diagnóstico de TDAH 

e identificou que crianças com esse diagnóstico e seus pais percebem que o estilo 

parental utilizado é mais rígido e com maior manifestação de críticas quando com-

paradas a crianças sem o mesmo transtorno.  

O uso de práticas negativas por pais de crianças com TDAH está relacionado, 

no geral, à maior frequência de problemas de comportamento e menos indicado-

res de funcionamento adaptativo nos filhos (18). Com relação às variáveis relaci-

onadas aos pais, além da incidência de estresse, outras também estão fortemente 

associadas às práticas parentais negativas, como presença de transtorno psiquiá-

trico nos pais, principalmente depressão, baixas habilidades sociais (8), menor 

funcionamento adaptativo e baixa percepção de suporte social e familiar, bem 

como de qualidade de vida (18). Já com relação à escolha predominante de práti-

cas positivas, o inverso parece ser verdadeiro, ou seja, há uma relação entre uso 

dessas práticas por pais com maiores níveis percebidos de suporte da família e da 

comunidade, bem como de qualidade de vida, e que apresentam indicadores altos 

de funcionamento adaptativo, com menor frequência de problemas de comporta-

mento. Geralmente, os filhos também apresentam menor ocorrência de proble-

mas de comportamento e maiores indicadores de funcionamento adaptativo (18). 

Portanto, a saúde mental e a percepção do suporte familiar e de qualidade de vida 

dos cuidadores, além da própria saúde mental da criança, influenciam na escolha 

das práticas parentais adotadas.  

É importante destacar a falta de suporte que esses pais geralmente encon-

tram na comunidade social em que estão inseridos. A falta de conhecimento sobre 

o transtorno pelas pessoas que convivem com a família de uma criança com TDAH 

favorece julgamentos negativos errôneos e indevidos sobre as práticas parentais. 
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Geralmente, os pais são culpabilizados pelos colegas pelas dificuldades que o filho 

apresenta e que são decorrentes do transtorno. Essa baixa percepção de suporte 

familiar pode ser evidenciada no estudo de Duarte (7), que avaliou indicadores de 

saúde mental e prática de estilos parentais em pais de crianças e adolescentes com 

Síndrome de Williams – SWB (com deficiência intelectual) e comparou com um 

grupo de pais de filhos com queixa de TDAH (que não apresentavam deficiência 

intelectual). Os dois grupos de pais, SWB e TDAH, apresentaram índices de ansie-

dade, depressão e queixas somáticas com perfil classificatório clínico e limítrofe, 

sendo esse índice superior no grupo de pais TDAH. Entretanto, o que chama aten-

ção foi o fato de o grupo de pais TDAH apresentar percepção deficitária acerca do 

suporte familiar recebido e da qualidade de vida no domínio das relações sociais, 

diferente do ocorrido com o grupo de pais SWB, pois esse último conta com uma 

associação de pais que fornece suporte e troca de conhecimentos, o que não existia 

para pais de crianças com TDAH que participaram do estudo.  

Esses achados reforçam a relevância de se considerar a família no trata-

mento de crianças com TDAH, bem como na prevenção do agravamento dos sin-

tomas, por meio de treino de práticas parentais ao ensiná-los habilidades para 

melhor manejar os comportamentos do filho decorrentes da própria sintomato-

logia do transtorno.  

Geralmente, a grande preocupação com relação a crianças com o transtorno 

está relacionada a reduzir os impactos dos comportamentos característicos do 

TDAH no ambiente escolar, o que significa que a família, frequentemente, acaba 

sendo desconsiderada nas intervenções. Entretanto, os estudos citados acima evi-

denciam a importância de se considerar a família no tratamento de crianças com 

TDAH, pois, ao se fazer isso, desenvolvemos habilidades nos responsáveis para 

conseguirem lidar com as dificuldades decorrentes da sintomatologia do trans-

torno, favorecendo uma melhora dos sintomas em longo prazo.  

Com isso, recomenda-se que, nas avaliações clínicas gerais de crianças e ado-

lescentes com TDAH, sejam verificados e trabalhados os tipos predominantes de 

práticas educativas parentais, pois elas são variáveis mediadoras importantes 

tanto para o tratamento imediato da criança como para o seu prognóstico, o que 

resulta em promoção de saúde mental nessa população. 

Diante do impacto e dos prejuízos que o TDAH causa no ambiente familiar, cabe 

aos profissionais que as atendem tentar amenizar esses conflitos nas interações fami-

liares, na qualidade de vida e na saúde mental de todos os membros da família.  

Pra tanto, devem-se desenvolver programas de intervenção para orientação 

psicossocial, ou ainda, de estratégias que interagem diretamente com pessoas 

com o transtorno, na tentativa de promover saúde mental, qualidade de vida e de-

senvolver habilidades educativas que posibilitem autoconhecimento, diminuição 

de práticas educativas coercitivas, ou seja, abandono do uso de abuso físico e 
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emocional, fortalecendo a promoção do uso de práticas adequadas para amenizar 

os prejuízos educacionais das crianças (5). 

 

ORIENTAÇÕES A PAIS DE CRIANÇAS COM TDAH  

 

É possível perceber ao longo dos estudos apresentados a necessidade de 

programas de apoio a pais/cuidadores de crianças e adolescentes com TDAH, para 

amenizar o estresse e melhorar a dinâmica e o funcionamento entre os membros 

da família, assim como adquirir conhecimento sobre TDAH, melhorar a qualidade 

de vida e ampliar a frequência do uso de práticas parentais adequadas para con-

duzir o desenvolvimento das crianças com o transtorno. Também são frequentes 

os relatos de pais em que predominam indicadores de inabilidade para lidar com 

esses comportamentos. Nesses casos, o apoio e o suporte (sejam eles oferecidos 

pela família, por associações ou por programas de auxílio) se constituem como 

facilitadores no processo de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades so-

ciais e comportamentos mais adaptativos, favorecendo interações mais empáticas 

e afetivas, ainda mais ao considerar o papel da família como fator protetivo no 

processo de desenvolvimento da saúde mental e emocional de seus membros.  

As dificuldades enfrentadas por esses pais, no que tange às relações sociais, 

podem levar ao isolamento social (tanto dos pais, como dos filhos). O distancia-

mento da vida social pode funcionar como uma estratégia para evitar conflitos e 

aborrecimentos nas interações sociais, associados especialmente aos comporta-

mentos externalizantes do filho ligados ao TDAH. Essa estratégia usada pelos pais 

com o intuito de poupar aborrecimentos e constantes frustrações é pouco eficaz, 

uma vez que a insatisfação ligada ao isolamento social tende a acentuar os proble-

mas não somente para o filho, mas também para os pais. Nesse aspecto, alterações 

frequentes ligadas ao humor dos pais são observadas. A recorrência desse com-

portamento também afeta e exerce grande influência sobre o humor e comporta-

mento do filho, aumentando a frequência e a intensidade dos problemas já exis-

tentes (14). Os pais/cuidadores precisam ter acesso ao conhecimento de práticas 

educativas que sejam eficazes para criar e manter um repertório de comporta-

mentos adequados, desenvolver habilidades sociais nas crianças e manter uma di-

nâmica familiar com comprometimento e afeto positivo (19).  

Os treinamentos educativos parentais podem auxiliar os pais a interagirem 

com os filhos de uma forma menos estressante, ensinando repertórios de manejo 

para que esses pais/cuidadores consigam reforçar positivamente (recompensar) 

comportamentos pró-sociais que o filho apresentar, o que aumenta a probabili-

dade de o filho se comportar da mesma forma no futuro. Além disso, os pais/cui-

dadores também aprendem a reduzir comportamentos indesejados do filho por 

meio de técnicas que não requerem o uso de agressão física ou verbal (2).  
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É fundamental que pais/cuidadores tenham acesso às estratégias práticas 

que possam ajudá-los na orientação a seus filhos com TDAH, tais como:  

a) reduzir os atrasos de tempo, ou seja, comunicar o tempo para a criança 

(usar timers, relógios ou dispositivos que mostrem o tempo para a realização de 

uma tarefa);  

b) passar informações importantes, com lembretes em locais estratégicos;  

c) aumentar a motivação para realizar uma tarefa, ou seja, usar reforçadores, 

promover recompensas ou privilégios negociados;  

d) usar o retorno imediato, tal como consequências imediatas a um compor-

tamento, seja ele adequado ou não;  

e) aumentar a frequência das consequências, como proporcionar conse-

quências aos comportamentos da criança;  

f) aumentar a responsabilidade, fazer a criança ser responsável por uma ta-

refa, um local ou uma pessoa;  

g) usar inicialmente recompensas mais tangíveis (a criança com TDAH pre-

cisa de mais incentivos para se motivar a realizar uma determinada tarefa do que 

outra sem o transtorno, e esses incentivos podem ser alimentos de que ela gosta, 

brinquedos, privilégios, adesivos, dinheiro ou outros materiais);  

h) mudar periodicamente essas gratificações (encontrar novas maneiras 

para recompensá-la);  

i) tocar mais, falar menos e, quando precisar orientá-la, devem ir até a cri-

ança, tocar em suas mãos, nos braços ou nos ombros, olhar nos olhos para falar 

brevemente o que precisa lhe comunicar e, após a mensagem, encorajar a criança 

ou o adolescente a repetir o que ele entendeu);  

j) agir sem fazer longos discursos (as consequências positivas administradas 

a comportamentos adequados devem ser imediatas); e  

k) negociar e explicar em vez de impor.  

Com relação a essa última orientação, seis passos são sugeridos (3) e podem 

ser seguidos para facilitar o dia a dia da família:  

1. Definir o problema: o pai pode escrever e informar os membros da família 

sobre o problema;  

2. Gerar uma lista “sem críticas” das possíveis soluções;  

3. Os membros da família devem ler e comentar cada uma das possibilidades;  

4. Escolher a opção mais favorável;  

5. Estabelecer um contrato de comportamento com o qual todos devem con-

cordar; e  
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6. Estabelecer regras por quebra de contrato. 

Ainda com relação à possíveis orientações a pais que podem ajudá-los no 

manejo dos filhos, é importante que o pai conserve seu senso de humor, ria com 

seu filho sobre as coisas que acontecem na vida diária, use as recompensas evi-

tando o uso de castigos (gratifique generosamente, elogie e aprove o novo com-

portamento adequado toda vez que o observar; no entanto, quando o comporta-

mento indesejado aparecer, use um castigo leve, como a perda de um pequeno 

privilégio), antecipe os ambientes em que situações problemáticas podem ocorrer 

antes de iniciar uma nova tarefa, pare e reveja uma ou duas regras que a criança 

precisa obedecer, faça repetir a regra e estabeleça a recompensa caso ela siga, re-

force com incentivo toda ação adequada, do mesmo modo que estabeleça a puni-

ção que será usada a cada comportamento inadequado, mantenha um senso de 

prioridade, concentre-se nas tarefas e atividades importantes ao desenvolvi-

mento da criança ou do adolescente, mantenha uma perspectiva da dificuldade ao 

ter conhecimento sobre o transtorno e sintomas e, por fim, pratique o perdão dos 

comportamentos da criança ou do adolescente, assim como os seus enquanto cui-

dadores (3). 

A meta-análise realizada por Lee et al. (11) verificou que o treino comporta-

mental para pais de crianças com TDAH, em média, teve efeito considerado signi-

ficativo, mesmo que moderado, o que indica ser uma intervenção eficiente para 

melhorar os comportamentos dos pais e dos filhos, bem como a percepção dos 

pais sobre sua prática parental. Com relação ao acompanhamento após três meses 

a três anos do término da intervenção, os estudos indicaram, ainda, um efeito po-

sitivo, porém menor. Essa dificuldade em sustentar os ganhos obtidos com a in-

tervenção pelos pais e pelos filhos ao longo do tempo é esperada, uma vez que os 

pais não estão mais sendo orientados por um profissional sobre como manejar os 

comportamentos dos filhos em novas situações. Portanto, é necessário que o pro-

fissional se preocupe em ensinar repertório para o pai / cuidador, mas também 

saiba identificar quando ele já estiver conseguindo generalizar o aprendizado ad-

quirido de manejo comportamental para situações e contextos novos com o filho.  

Em 2018 foi realizado um projeto de pesquisa no Programa de Pós-graduação 

em Distúrbios do Desenvolvimento que teve como objetivo geral desenvolver, im-

plementar e avaliar os efeitos (sobre o perfil cognitivo e comportamental nos ambi-

entes escolar e familiar) de um programa de intervenção parental de práticas posi-

tivas e habilidades sociais educativas para pais de crianças com TDAH (6). Dele par-

ticiparam seis mães / pais, os filhos e seus professores. As mães e/ou pais avaliaram 

os filhos no contexto familiar e, para avaliar o desempenho social, acadêmico e pro-

blemas de comportamento das crianças no contexto escolar, participaram como in-

formantes seus professores de escolas públicas e/ou privadas. O trabalho foi desen-

volvido em cinco etapas: 1. Reavaliação das crianças com TDAH; 2. Constituição do 

grupo; 3. Avaliação pré-intervenção; 4. Elaboração e aplicação do programa de 
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intervenção; 5. Avaliação pós-intervenção. Essa pesquisa colaborou para o desen-

volvimento das habilidades de manejo nos pais e, consequentemente, possibilitou a 

diminuição dos problemas de comportamento característicos do TDAH, tanto na 

sua frequência quanto na intensidade, tanto no ambiente familiar quanto escolar 

da criança. Os resultados da intervenção favoreceram o desenvolvimento de prá-

ticas educativas parentais positivas, habilidades sociais educativas favoráveis às 

mudanças de comportamentos dos filhos, enfrentamento a estressores e manejo 

de dificuldades emocionais como ansiedade e estresse. Uma vez que as mudanças 

nas práticas de educação parental tomem lugar, modificações nos padrões de 

comportamento e nas habilidades cognitivas de crianças com TDAH refletirão nos 

diferentes ambientes de convívio da criança, especialmente nos ambientes fami-

liar e escolar. Outro impacto que deve ser considerado é que a intervenção grupal 

é de baixo custo e pode ser implementada em serviços públicos de saúde ou de 

atendimento comunitário, tendo papel preventivo ao surgimento de problemas 

emocionais em pais e em seus filhos com TDAH. 
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DEFINIÇÃO E OBJETIVOS DA  

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA  

 

A neuropsicologia é uma ciência de caráter interdisciplinar que estuda as re-

lações entre os processos mentais e o funcionamento cerebral, utilizando-se dos 

conhecimentos das neurociências, em relação à estrutura e o funcionamento ce-

rebral, e da psicologia, em relação aos modelos sobre organização das operações 

mentais e do comportamento (12). Nessa área de conhecimento, a neuropsicolo-

gia cognitiva estuda as relações entre as áreas cerebrais e como suas complexas 

conexões possibilitam a expressão das funções cognitivas. Inicialmente, tinha 

como objeto de estudo lesões cerebrais (localização e extensão) e seus efeitos nos 

processos cognitivos e comportamentais. Em uma concepção mais atual, a neu-

ropsicologia busca estudar também como essas alterações têm impacto emocio-

nal e afetam a adaptação social dos pacientes. Além disso, em uma perspectiva de 

desenvolvimento, a neuropsicologia estuda a formação cerebral em relação ao en-

volvimento ambiental, e esse conhecimento permite acompanhar o seu cresci-

mento e criar possibilidades para estimular habilidades em função de marcos es-

perados no desenvolvimento. 

A avaliação neuropsicológica é formada por um conjunto de procedimentos que 

envolvem observação, uso de testes psicológicos, escalas de avaliação e inventários 
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para traçar um perfil do funcionamento cognitivo em função de uma determinada 

demanda. Ao traçar um perfil, podem ser identificadas as habilidades comprome-

tidas e as preservadas, que indicarão forças e fraquezas do funcionamento cogni-

tivo. Esse perfil pode auxiliar na identificação diagnóstica e orientar procedimen-

tos de intervenção em diferentes campos da área da saúde e educação. A área da 

educação tem se beneficiado da avaliação neuropsicológica em relação aos alunos 

com diferentes condições neurológicas e transtornos do neurodesenvolvimento, 

como no caso do TDAH, que será tratado neste capítulo, ou aqueles que, sem ne-

nhuma condição conhecida, têm dificuldades em atingir todo seu potencial de de-

senvolvimento. 

 

TDAH: DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO  

 

De acordo com o DSM-5, última edição, lançada em 2014 no Brasil, o Trans-

torno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) se encontra no grupo dos 

Transtornos do Neurodesenvolvimento. Tal classificação ocorre por representar 

uma condição que se manifesta inicialmente durante o período do desenvolvi-

mento e que causa prejuízos nos contextos social, acadêmico e profissional. O 

TDAH se configura como um transtorno em que desatenção e hiperatividade / im-

pulsividade ocorrem em níveis incompatíveis com a etapa do desenvolvimento. 

De modo a identificar o transtorno, foram elaborados critérios para identificar os 

padrões frequentemente apresentados por pessoas com o quadro. Os dados epi-

demiológicos indicam que o TDAH está presente em 5% das crianças e em 2,5% 

dos adultos da população (2). 

O critério A lista nove sintomas de desatenção e nove de hiperatividade / 

impulsividade, sendo que, para o diagnóstico em crianças, é necessária a presença 

frequente de seis ou mais sintomas e, em adultos (acima de 17 anos), a presença 

de cinco ou mais sintomas. A forma de apresentação pode ser caracterizada pela 

predominância de sintomas de desatenção ou hiperatividade / impulsividade, ou 

ainda uma combinação de ambos, com nível de gravidade leve, moderado ou 

grave. Os sintomas de desatenção e/ou hiperatividade / impulsividade devem ne-

cessariamente estar presentes de forma persistente por no mínimo seis meses. A 

desatenção pode ser representada por comportamentos que demonstram dificul-

dade em manter foco, desorganização, fácil distração, divagação e falta de persis-

tência, enquanto hiperatividade / impulsividade podem ser representadas por 

alto nível de atividade motora, inquietude extrema, ações e decisões precipitadas 

ou intromissão social (2). 

Os critérios B, C e D especificam que os sintomas devem se manifestar antes 

dos 12 anos de idade, em dois ou mais âmbitos, interferindo ou reduzindo a quali-

dade de funcionamento da pessoa com a queixa. Os prejuízos devem ser observados 
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em diversos contextos e são compreendidos como fator essencial para o diagnós-

tico. A verificação dos prejuízos funcionais evidencia o grau de gravidade do 

TDAH, pois mostram o quanto os sintomas impactam as atividades da vida diária 

das pessoas com o transtorno e daqueles com quem convive. Para realizar avalia-

ção detalhada e aprofundada de comprometimentos funcionais é relevante consi-

derar o autorrelato e o relato de, pelo menos, um segundo informante. Proceder 

dessa forma propicia maior aproximação da realidade sobre a frequência dos 

comportamentos que refletem os sintomas e da influência exercida por eles nas 

áreas acadêmica, social, afetiva ou profissional (5).  

Por fim, o critério E determina que os sintomas não podem ocorrer exclusi-

vamente durante o curso de transtornos como esquizofrenia e psicose, assim 

como não devem ser mais bem explicados pela presença de transtornos de humor, 

ansiedade, personalidade, dissociativo, intoxicação ou abstinência de substância. 

A verificação da presença de outros quadros é fundamental no diagnóstico dife-

rencial e é realizada com o objetivo de identificar quando o TDAH é a causa pri-

mária dos sintomas de desatenção e hiperatividade / impulsividade e dos prejuí-

zos funcionais. Os demais diagnósticos existentes podem ser consequentes ao 

TDAH ou podem, ainda, indicar a existência de uma ou mais comorbidades, muito 

frequentes nos casos do transtorno. Além da contribuição para o diagnóstico, es-

pecificar os transtornos comórbidos é essencial para a elaboração de planos tera-

pêuticos para necessidades específicas que embasam as ações interventivas (10).  

As contribuições da neuropsicologia para a avaliação TDAH se estabelecem 

por meio da busca por melhor compreensão do transtorno e delineamento de ca-

racterísticas para identificação do quadro e, assim, contribuem para o diagnóstico 

e manejo de dificuldades associadas ao TDAH em diferentes contextos. Para um 

diagnóstico consistente é necessário observar os indicadores de forma sistemá-

tica e com base no conjunto de informações científicas baseadas em evidências. 

Por esse motivo, é necessário que o processo diagnóstico do transtorno seja fun-

damentado na avaliação clínica e orientado por critérios bem definidos de siste-

mas classificatórios mais recentes como o DSM-5 (5) ou a CID-11 (20), que esta-

belecem as principais características e sintomas do transtorno. 

A variabilidade dos fatores envolvidos na determinação do transtorno im-

plica na heterogeneidade de apresentação do quadro, em se tratando de bases 

neurobiológicas, perfil cognitivo, comorbidades presentes, quadro sintomático e 

funcionalidade (10). Nos últimos anos tem sido reforçada a compreensão do TDAH 

a partir de diferenças individuais em termos de funcionamento cerebral e apresen-

tação clínica. Em relação ao funcionamento cerebral, são reconhecidas as alterações 

em áreas cerebrais corticais e subcorticais e redes cerebrais de conexão, sobretudo 

envolvendo disfunções de hipoativação e hiperativação de áreas e atrasos na matura-

ção (8). Como consequência das alterações cerebrais presentes, é possível encontrar 

perfis cognitivos diferentes em que podem ocorrer dificuldades no funcionamento 
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executivo e processamento temporal, aversão à resposta tardia e tempo de reação 

variável. Dessa forma, os diferentes perfis encontrados são caracterizados por dé-

ficit na função executiva ou por déficits em domínios não executivos, que incluem 

memória, processamento motivacional e regulação (8, 10). 

Conforme explanado, nem sempre os mesmos funcionamentos cognitivos 

deficitários são encontrados em todos os casos de TDAH, sendo possível também 

a existência de casos em que há ausência de déficits cognitivos evidenciados por 

instrumentos tradicionais de avaliação. O perfil cognitivo contribui para a varia-

ção do quadro sintomático do transtorno e, embora essa caracterização não baste 

para o diagnóstico, estabelece pontos de recursos e prejuízos, representa indica-

dores de fatores funcionais que favorecem o diagnóstico diferencial, o diagnóstico 

de comorbidades, planos terapêuticos específicos para cada caso e acompanha-

mento evolutivo do quadro (20). 

O processo de avaliação e intervenção no TDAH é complexo, uma vez que os 

sintomas podem se sobrepor a processos do desenvolvimento infantil ou ser con-

fundidos sintomatologicamente com outros transtornos, como o de aprendiza-

gem, ou ainda com problemas emocionais ou comportamentais. Dessa forma, 

torna-se necessária a aplicação de um protocolo de avaliação interdisciplinar que 

faça levantamento de habilidades cognitivas e comportamentais em diferentes 

contextos (7). Ao unir diferentes profissionais interagindo e discutindo todas as 

possibilidades quanto às dificuldades e prejuízos relatados e observados, pode-se 

garantir um atendimento especializado que considera as demandas em diversos 

contextos. Diferentes áreas devem ser consideradas nessa avaliação, a saber, saúde 

mental infantil como neurologia, psiquiatria, psicologia, além da pedagogia, psico-

pedagogia e fonoaudiologia são essenciais em vista das dificuldades e da demanda 

do paciente. Assim, um modelo de abordagem interdisciplinar na identificação 

mais precisa do diagnóstico deve sempre estar presente (7).  

A estrutura de um protocolo de avaliação de queixas de TDAH e de seu fun-

cionamento deve conciliar os diferentes processos e profissionais de forma efe-

tiva. Os protocolos devem sempre contemplar entrevista com os pais ou cuidado-

res responsáveis, preenchimento de inventários e questionários que possam con-

tribuir com o levantamento de informações sobre o paciente, com investigações 

que vão além das queixas principais. Devem incluir detalhes que permitam iden-

tificar a duração, frequência, início, oscilações, repercussões dos sintomas, dados 

da gestação, parto, descrição do desenvolvimento (motor, intelectual, acadêmico, 

emocional, social e da linguagem), além do histórico escolar, buscando verificar 

desempenho acadêmico e interação social. Após essa coleta de informações, é pos-

sível realizar a discussão do caso entre os profissionais e decidir sobre avaliações 

complementares, incluindo avaliação neuropsicológica e comportamental com 

múltiplos informantes que possam contribuir para a identificação clara da de-

manda. Após a integração dessas informações e finalização da avaliação, a equipe 
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poderá sugerir intervenções multimodais em casa e na escola, por meio de devo-

lutiva detalhada, com informações para os cuidadores, professores e demais pro-

fissionais (7, 13). Um protocolo de avaliação interdisciplinar, para queixas de de-

satenção e hiperatividade, é um serviço que pode definir tomada de decisão hie-

rarquizada em função dos resultados obtidos. A integração dos resultados dos ins-

trumentos, como inventários, questionários, testes neuropsicológicos e da obser-

vação clínica, é de extrema importância na identificação e no encaminhamento de 

ações de interventivas para as queixas relatadas.  

Um dos pontos cruciais na avaliação das queixas de desatenção e hiperativi-

dade de crianças é o relato de múltiplos informantes, considerando que o DSM-5 

aponta que, para o diagnóstico de TDAH, é necessário que haja comprometimen-

tos expressivos em mais de um ambiente (escolar, familiar e social). Para que seja 

possível a verificação de sintomas comportamentais e queixas cognitivas, é pre-

ciso acessar pessoas que acompanham rotineiramente as crianças em cada um 

desses ambientes, coletar sua percepção e verificar a importância clínica dos rela-

tos para, então, concluir se a criança se enquadra ou não nos critérios diagnósticos 

do transtorno. 

Desse modo, a utilização de múltiplos informantes aumenta a precisão do 

diagnóstico e possibilita um bom diagnóstico diferencial em casos de sintomato-

logia inconsistente. Faz-se necessária, também, uma padronização dos relatos 

desses informantes, de modo a diminuir quaisquer vieses em relação ao paciente 

e criar um perfil comportamental consistente para a avaliação. Atualmente, a psi-

cologia conta com um número expressivo de escalas que podem ser respondidas 

tanto pelos pais quanto pelos professores, de modo a coletar o máximo de infor-

mações possíveis de ambos os ambientes. 

Um dos instrumentos utilizados para coletar relatos condizentes com a ex-

pressão do funcionamento cognitivo do transtorno é o Inventário de Funções Exe-

cutivas (FE) e Regulação Infantil (IFERA-I), que abrange dois dos principais domí-

nios clinicamente relevantes dos pacientes (funções executivas e regulação) e 

pode ser respondido por pais e professores, gerando, assim, uma compreensão 

dessas habilidades nesses diferentes contextos. Outros instrumentos que avaliam 

problemas emocionais e comportamentais, mediante a metodologia de múltiplos 

informantes que convivem com a criança em diferentes ambientes, são os do Sis-

tema de Avaliação Empiricamente Baseado de Achenbach / ASEBA (1). A relevân-

cia dos inventários desse sistema se deve ao seu extenso leque de comportamen-

tos avaliados e à possibilidade de comparar as frequências de ocorrência dos pro-

blemas referidos tanto pelos pais quanto pelos professores. A identificação de pro-

blemas emocionais e comportamentais, como feitos pelos inventários desse sis-

tema, é de grande importância para identificação do TDAH e de possíveis diagnós-

ticos diferenciais (16). Outra particularidade do sistema ASEBA é a presença de 

escalas de autorrelato, com inventários que podem ser utilizados em adolescentes 
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a partir de 11 anos de idade, e que permitem à equipe verificar a compreensão do 

próprio paciente acerca de seus sintomas. Contudo, ainda se faz necessária uma 

escala que tenha foco nas expressões comportamentais ancoradas nas dificulda-

des cognitivas. Os inventários ASEBA possibilitam a compreensão do padrão com-

portamental dos pacientes e seus diferentes modos de expressão, nos diferentes 

ambientes, e permitem acesso não apenas à apresentação do transtorno, mas ao 

contexto de vida e socialização em que a criança está inserida, auxiliando, assim, 

na elaboração de estratégias de tratamento e melhorando consideravelmente o 

prognóstico do paciente. 

 

PERFIL COGNITIVO E FUNCIONAMENTO NEUROPSICOLÓGICO  

ASSOCIADOS AO TDAH  

 

Uma das principais características do TDAH é sua pluralidade de sintomas 

comportamentais e cognitivos. Devido a isso, a avaliação neuropsicológica e com-

portamental se mostra de suma importância para firmar e diferenciar os déficits 

cognitivos e os comportamentais de cada caso. Em termos de funcionamento ce-

rebral, a literatura científica atual identifica áreas com declínio de desenvolvi-

mento no TDAH, como o corpo caudado (putâmen), córtex pré-motor e córtex pré-

frontal. O conhecimento dessas áreas cerebrais é importante para a descrição do 

perfil cognitivo, uma vez que o TDAH é um transtorno do desenvolvimento e sua 

apresentação pode variar de acordo com características individuais biológicas 

e/ou ambientais da criança (15). 

Estudos indicam que o córtex pré-frontal apresenta redução do volume em 

pessoas com TDAH. Tal substrato cerebral participa das redes cerebrais associa-

das às funções executivas, que consistem em habilidades cognitivas focadas na so-

lução de problemas, em flexibilidade mental, memória de trabalho (ou operacio-

nal), planejamento e controle inibitório. Tendo em vista esse perfil cerebral, pes-

soas com TDAH tendem a apresentar problemas em seu funcionamento executivo, 

desde dificuldades em planejamento de tarefas ou cronogramas, abrangendo tam-

bém baixa habilidade em manipular informações mentalmente (memória de tra-

balho) ou apresentando perfil comportamental impulsivo, características que de-

vem ser analisadas no processo de avaliação. Ainda que seja característico do 

transtorno um déficit global nas funções executivas, a especificação do tipo de dé-

ficit executivo (incluindo qual habilidade específica está prejudicada) é uma fer-

ramenta essencial para diferenciar diagnóstico de subtipos predominantemente 

hiperativos dos predominantemente desatentos (9, 16). 

O córtex pré-frontal também atua em parceria com o córtex occipital na ori-

entação da atenção, especialmente em tarefas visuais, de modo que pessoas com 

TDAH podem apresentar baixa velocidade de processamento, levando, assim, 
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mais tempo para executar tarefas com alta demanda cognitiva. Tal característica 

requer grande cuidado quando avaliada, pois pessoas com TDAH podem apresen-

tar dificuldades em tarefas de leitura, e o diagnóstico diferencial para transtornos 

de aprendizagem (como dislexia) deve ser feito considerando-se outros aspectos, 

como a impulsividade e inquietude motora ou baixo foco atencional. Essa é outra 

habilidade regulada pelo córtex pré-frontal e, devido a alterações associadas a 

essa região (como redução do volume neuronal presente em alguns casos de 

TDAH), sua manutenção e direcionamento são prejudicados quando não treinado, 

gerando, assim, um sintoma característico do transtorno, que é a facilidade em se 

distrair. Esse traço se apresenta como a soma de dois fatores prejudicados em pes-

soas com TDAH, sendo eles o baixo controle inibitório (que atuaria para diminuir 

o processamento de outros estímulos presentes no ambiente) e o baixo foco aten-

cional (que atuaria recrutando recursos cognitivos e neurais para processar o es-

tímulo destacado) (9, 16). 

Outra área cerebral, destacada em algumas pesquisas, é o córtex pré-motor 

e os núcleos da base (corpo caudado e putâmen). Tais áreas cerebrais estão asso-

ciadas à organização do plano motor e autorreconhecimento corporal (11). Esses 

dados mostram que as crianças com TDAH apresentam dificuldades tanto na ori-

entação sensorial quanto no planejamento e execução de movimentos. Esses as-

pectos podem ser reconhecidos facilmente na expressão comportamental dessas 

pessoas, pois costumam ser descritas como desastradas porque quebram objetos 

ou se machucam com frequência. Além disso, há estudos que demonstram que o 

sistema de recompensas também estaria alterado no transtorno, em especial as 

redes de neurotransmissão dopaminérgica (pré-frontal, motora, giro do cíngulo, 

amígdala e hipocampo). Elas têm sido associadas a comportamentos de teimosia 

ou impulsividade, especialmente em crianças com TDAH, uma vez que o desen-

volvimento neuronal responsável pelos mecanismos cerebrais associados à habi-

lidade de adiar recompensas ou controlar impulsos para receber recompensas a 

longo prazo estaria prejudicado. Tal perfil mais imediatista pode ser identificado 

no contexto tanto escolar quanto familiar. Novamente, ressalta-se a importância 

do diagnóstico diferencial, uma vez que é possível confundir a sintomatologia im-

pulsiva e com aversão à demora de recompensas do TDAH com uma sintomatolo-

gia opositora característica do Transtorno Opositor Desafiante (TOD). 

Em relação às habilidades cognitivas gerais, pessoas com TDAH não apre-

sentam rebaixamento intelectual, embora possam apresentar uma discrepância 

entre quocientes que envolvem tarefas verbais e de execução (9, 16). Devido a 

uma organização cerebral peculiar, é comum que pessoas com TDAH tenham de-

sempenho reduzido nas tarefas de execução, por exemplo, evidenciado pelas Ba-

terias Wechsler de Inteligência, em comparação com as tarefas verbais, uma vez 

que tal índice avalia justamente habilidades de velocidade de processamento, me-

mória de trabalho, reconhecimento de padrões. Entretanto, é importante notar 
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que queixas na inteligência verbal não são comuns nessa população, e pacientes 

que apresentarem baixa pontuação nesse índice devem receber atenção especial 

no diagnóstico diferencial; embora problemas de aprendizagem sejam comuns no 

TDAH, suas habilidades específicas de leitura e escrita não apresentam déficits e 

servem de alerta para a investigação de um transtorno de aprendizagem.  

Pode-se afirmar, desse modo, que pessoas com TDAH apresentam um perfil 

cognitivo complexo e com grande variabilidade, mas que ainda segue certos pa-

drões de apresentação, em especial o baixo foco atencional, dificuldade em lidar 

com distratores, dificuldades em autorregulação, impulsividade, prejuízos em co-

ordenação motora e noção corporal, dificuldade em manipulação mental das in-

formações e falta de flexibilidade por perda do foco atencional. Todos esses sinais 

representam prejuízos associados a diferentes áreas cerebrais que têm um padrão 

de funcionamento alterado durante o desenvolvimento da criança e podem ser 

evidenciados tanto por meio de instrumentos padronizados como por observa-

ções e interações lúdicas, sendo assim essenciais na avaliação das queixas de de-

satenção e hiperatividade. 

 

DIFICULDADES NO CONTEXTO ESCOLAR DE CRIANÇAS  

COM QUEIXAS DE DESATENÇÃO E HIPERATIVIDADE  

 

O perfil de funcionamento cognitivo característico de crianças com TDAH, que 

envolve déficits em controle executivo, associado à regulação das emoções e habili-

dades sociais, aumenta a chance de que elas tenham dificuldades no ambiente esco-

lar mais por dificuldades em se concentrar nas tarefas e de autorregular seu com-

portamento, do que por dificuldades específicas no aprendizado. Essas dificuldades 

aparecem por conta da demanda acadêmica para realização de tarefas e da necessi-

dade de habilidades para interação social adequada, requeridas nesse ambiente. É 

comum que essas crianças apresentem dificuldades em sustentar a atenção em ta-

refas complexas, falta de flexibilidade cognitiva e ineficiência em processar rapida-

mente novas informações, além de dificuldades para inibir comportamento motor 

que dependem de memória operacional, percepção, planejamento e organização. 

 

Orientações escolares para desenvolvimento de habilidades cognitivas  

e repertório escolar de crianças com TDAH  

 

Em decorrência desse perfil cognitivo, faz-se necessário auxiliar o desenvolvi-

mento de habilidades cognitivas e repertório escolar de crianças com TDAH. Pro-

gramas de intervenção em contexto escolar, para essas crianças, devem privilegiar 

o desenvolvimento de habilidades de FE e autorregulação para que elas interajam 
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com os diferentes estímulos do ambiente de modo eficaz. O Programa de Interven-

ção em Autorregulação e Funções Executivas (PIAFEx) (18) tem sido utilizado por 

muitos grupos de pesquisa no Brasil e se constitui em um conjunto de atividades 

cujo objetivo é estimular as FE, promovendo seu desenvolvimento e, consequente-

mente, maior autorregulação. As atividades do programa proporcionam o engaja-

mento das FE em uma série de situações e contextos, proporcionando um espaço 

para que a criança possa praticá-las e, desse modo, possa aprender a utilizar tais 

habilidades na organização de seu comportamento, no planejamento de tarefas e na 

resolução de problemas do dia a dia (6). Outros trabalhos têm utilizado jogos com 

cargas de habilidades de atenção e funções executivas para treinar habilidades em 

crianças com TDAH e dificuldades escolares. Esses trabalhos (6, 17) partem da ideia 

de que, à medida que se aprende a utilizar essas habilidades em tarefas lúdicas, elas 

podem ser recrutadas também em outros ambientes em que sejam solicitadas.  

Além do desenvolvimento de habilidades cognitivas, implementação de re-

pertórios comportamentais no contexto de sala de aula também são necessários. 

Araújo et al. (4) desenvolveram um programa de intervenção comportamental, a 

partir da observação de crianças com TDAH, que permitia ao professor atuar para 

reduzir a frequência de comportamentos típicos de crianças com esse diagnóstico 

no contexto de sala de aula e, consequentemente, ampliar as condições favoráveis 

para sua aprendizagem. Também verificaram que a utilização desse guia promo-

veu a redução de sinais de desatenção em crianças de uma classe regular (19), 

mostrando que as dicas também são eficazes nesse contexto.  

A elaboração do Guia tem sua base teórica na Análise do Comportamento, 

com estratégias de controle de estímulos e uso de reforçadores. O Guia estabelece 

dicas de manejo que envolvem ações como: 1. Estabelecer regras com os alunos; 

2. Comunicar o tempo no decorrer da aula e das atividades; 3. Colocar lembretes, 

dicas, sugestões em locais acessíveis; 4. Requisitar a atenção do aluno constante-

mente; 5. Auxiliar o aluno a organizar suas atividades de estudo em sala e em casa, 

por meio de orientações verbais e escritas; 6. Dividir as tarefas em execuções mais 

curtas; 7. Destacar as partes mais importantes de uma atividade, questão de prova 

ou texto, para que o aluno possa direcionar a atenção para elas; 8. Evidenciar as-

pectos positivos do seu comportamento e aumentar os elogios e a aprovação logo 

que algo for realizado adequadamente, dentre outras.  

Dicas de manejo comportamental no contexto de sala de aula também po-

dem ajudar a compor programas mais complexos como aqueles que envolvem 

Modelo de Resposta à Intervenção (RTI). O RTI foi desenvolvido nos Estados Uni-

dos como uma alternativa viável para identificar e intervir precocemente em cri-

anças com risco de desenvolver Transtorno de Aprendizagem. O modelo foi ela-

borado para combater a chamada “espera pelo fracasso”, que é quando as falhas 

no processo de aprendizagem interferem diretamente no rendimento do aluno, 

podendo iniciar um processo de reprovação contínuo e evasão escolar. O RTI é 
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realizado em diferentes níveis, desde o rastreamento grupal até a intervenção in-

dividualizada (3), e tem como uma das principais vantagens detectar onde exata-

mente está a dificuldade da criança no processo de aprendizagem. No Brasil, o mo-

delo tem sido testado como forma de instrumentalizar o professor para que ele 

possa identificar sinais e sintomas do transtorno e intervir, sempre que possível, 

na própria sala de aula.  

Com base nessa proposta, foi desenvolvido um projeto baseado no RTI (14) 

para rastreio de crianças com sinais e sintomas de desatenção e hiperatividade 

(TDAH). O estudo tem o objetivo de desenvolver e aplicar um modelo de avaliação 

e intervenção nas crianças, bem como de orientar pais e professores sobre práti-

cas educativas parentais, habilidades sociais e técnicas comportamentais para a 

sala de aula. O trabalho contempla três níveis da RTI. O primeiro tem como obje-

tivo o rastreio das crianças com sinais e sintomas de TDAH, por meio de inventá-

rios que identificam comportamentos-alvo, como desatenção, hiperatividade e 

impulsividade. Além disso, as estratégias de manejo comportamental na sala de 

aula, desenvolvidas por Araújo et al. (4), foram implementadas pelos professores 

das turmas que participaram da pesquisa durante três meses. E para verificar a 

eficácia da intervenção, pais e professores respondem aos questionários nova-

mente no final do semestre.  

As crianças que não apresentam melhora após o treino comportamental pas-

sam para o segundo nível. Elas são divididas em grupos de no máximo quatro mem-

bros e participam de 12 sessões de treino cognitivo e comportamental, com base 

nas atividades do Programa de Intervenção em Autorregulação e Funções Executi-

vas (PIAFEx) (18). Antes de iniciar as sessões e imediatamente após terminá-las, as 

crianças são novamente avaliadas por procedimentos neuropsicológicos e compor-

tamentais, para verificar ser houve melhora nos sinais e sintomas anteriormente 

apresentados. Novamente, aquelas que não apresentam evolução nesse nível, vão 

para o terceiro nível, que consiste em cinco sessões individuais de intervenção, de-

senvolvidas com base nos perfis e nas dificuldades apresentadas por elas nos níveis 

anteriores. Além disso, os pais recebem informações sobre práticas educativas pa-

rentais, e os professores são instruídos sobre práticas de manejo cognitivo e com-

portamental em sala de aula, para cada uma das crianças, individualmente. Termi-

nada a avaliação final, após o terceiro nível, caso ainda seja necessário, as crianças 

são encaminhadas a especialistas, de acordo com as demandas individuais.  

A utilização do RTI como modelo de rastreio e intervenção nos permite detec-

tar se a dificuldade do aluno é realmente associada ao TDAH ou decorrente de pro-

blemas sociais, emocionais ou ainda causados por um ensino deficitário. A utilização 

do modelo por profissionais da educação torna possível identificar precocemente 

dificuldades e transtornos, mais comumente percebidos durante a fase de alfabeti-

zação. É na escola que muitos problemas são notados pela primeira vez, e o profes-

sor se torna o agente principal no seu reconhecimento. Assim, é de fundamental 
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importância que ele esteja preparado para detectar e intervir rapidamente e de 

maneira autônoma, para evitar que o problema persista e resulte, em última ins-

tância, em graves déficits de aprendizagem e evasão escolar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A avaliação neuropsicológica tem auxiliado na identificação do perfil cognitivo 

de pessoas com queixa de desatenção e hiperatividade, o que contribui para o pro-

cesso diagnóstico do TDAH ou para identificação de outras condições que possam 

explicar melhor as queixas. Esse tipo de avaliação, integrado a outros procedimen-

tos, como a avaliação emocional, comportamental, clínica, pedagógica ou psicope-

dagógica, contribui para o reconhecimento das forças e fraquezas do funcionamento 

cognitivo e com procedimentos de intervenção em múltiplos contextos.  
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dos transtornos do desenvolvimento 
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O olhar é um importante componente sensorial a ser aprimorado ao longo 

da primeira infância (3, 9). Enquanto não desenvolve habilidades motoras e lin-

guísticas, o bebê utiliza a visão para apreender o mundo ao seu redor e se comu-

nicar. Pelo olhar é possível investigar, por exemplo, aspectos atencionais em bebês 

e obter informações sobre suas áreas de interesse e como eles analisam imagens 

ou cenas do cotidiano (9). Sendo o olhar um comportamento a ser desenvolvido 

(3, 9), é possível utilizar equipamentos de rastreio visual para medi-lo (1, 9) e criar 

correlações entre suas manifestações.  

A utilização da tecnologia de rastreamento ocular em pesquisas é relativa-

mente recente (1). Antes da criação de instrumentos de varredura visual, os pes-

quisadores utilizavam observadores humanos treinados para investigar aspectos 

do desenvolvimento (14). Esses profissionais utilizavam cronômetros, gravado-

res ou teclado do computador para mensurar a duração do olhar da criança em 

determinados estímulos, preferências, habituação e respostas a novos estímulos. 

Entretanto, tais medidas não ofertavam dados seguros, visto que estavam sujeitas 

a vieses dos observadores. Dessa maneira, a adoção da tecnologia de rastreio vi-

sual em pesquisas representa um avanço, pois oferece informações precisas sobre 

o olhar de cada participante, sem o viés dos observadores (14, 15). 

Existem diversos equipamentos e programas destinados ao rastreamento 

visual; todavia, os que utilizam sistemas de reflexão da córnea são os mais indica-

dos quando se realizam estudos com crianças (1). A depender da tecnologia esco-

lhida, é possível determinar para onde o indivíduo olhou, por quanto tempo fixou 

o olhar e quais recursos emocionais ou cognitivos foram recrutados para realiza-

ção da atividade (1). 
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Há dois dispositivos disponíveis para realizar o rastreamento do movimento 

ocular (1, 6): os montados na cabeça e os remotos, e a escolha por utilizar um ou 

outro depende dos objetivos do estudo. Os dispositivos montados na cabeça rece-

bem esse nome pelo fato de o participante ter que usar um acessório na cabeça ou 

óculos para registrar o movimento ocular. Esses equipamentos são projetados 

para serem leves e não prejudicar o movimento da cabeça. A vantagem da sua uti-

lização é que o participante não precisa focar a atenção em um único ponto, po-

dendo explorar o ambiente e mover a cabeça livremente enquanto os movimentos 

dos seus olhos são registrados (1, 6). Já os sistemas remotos são integrados a um 

monitor e recebem esse nome pelo fato de o registro do movimento ocular ser 

feito à distância (1, 6). Nesse caso, o participante tem que olhar para um estímulo 

apresentado na tela de um monitor. A vantagem da utilização desses equipamen-

tos é que eles são totalmente não invasivos, permitem uma calibração mais rápida, 

e a taxa de amostragem é superior aos equipamentos montados na cabeça, po-

dendo chegar a 2.000 Hz (1, 6).  

Antes de realizar qualquer atividade, os equipamentos, tanto os montados 

na cabeça quanto os remotos, devem ser ajustados de maneira que possam regis-

trar as características específicas do olhar de cada participante, procedimento 

chamado de calibração (9, 20). Neste capítulo, serão detalhados os procedimentos 

de calibração dos sistemas remotos que são os utilizados no Laboratório de Trans-

torno do Espectro do Autismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, também 

conhecido como Laboratório TEA-MACK.  

A maioria dos equipamentos remotos permite que o pesquisador determine 

o número de pontos de calibração necessário para seu estudo, que pode variar 

entre 2 e 9 (9), sendo que quanto maior o número de pontos de calibração, maior 

a precisão espacial. Todavia, quando se realizam pesquisas com crianças peque-

nas, pode ser interessante reduzir o número de pontos de calibração, devido à di-

ficuldade dessa população em manter a atenção por muito tempo (9). Durante a 

realização da calibração é necessário que o participante sente em frente ao com-

putador, geralmente a uma distância de 60cm-65cm, e acompanhe com o olhar 

um ponto que se move lentamente e em todas as direções pela tela do monitor 

(12, 20). Se o participante estiver muito próximo ou distante do rastreador, há o 

risco de se perderem dados sobre o olhar. Por esse motivo, é importante que o 

participante esteja bem posicionado durante a calibração, e muitas vezes se fazem 

necessários ajustes tanto na distância quanto na altura da cadeira. 

Os equipamentos de rastreamento comercializados atualmente permitem 

certo movimento de cabeça durante a realização da atividade, isto é, se o partici-

pante mover a cabeça de forma que um dos olhos fique dentro do campo de cap-

tura, o equipamento é capaz de detectar o movimento desse olho e compensar a 

falta temporária do outro olho. A técnica de rastreamento visual fornece algumas 

medidas sobre o padrão do movimento ocular do participante (1), tais como:  
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1. Fixações: são instantes em que os olhos estão relativamente fixos em algo; à me-

dida que a demanda da tarefa aumenta, o tempo de fixação também tende a aumentar; 

2. Sacadas: são movimentos oculares rápidos e que ocorrem em curtos perío-

dos (de 30 a 120 milissegundos) entre as fixações;  

3. Dilatação pupilar: o diâmetro pupilar tende a diminuir ou aumentar de 

acordo com a carga cognitiva exigida na tarefa; essa medida oferece dados sobre 

recursos cognitivos ou emocionais recrutados enquanto o participante realiza 

uma determinada atividade;  

4. Rastreio ocular lento: são movimentos suaves, utilizados para seguir pe-

quenos objetos que se movimentam vagarosamente pela tela do computador. 

Oakes (15) elaborou um guia com oito instruções a serem adotadas por au-

tores que desejam publicar dados coletados com uso tecnologia de rastreio visual. 

Tais orientações também são úteis na concepção metodológica do estudo, visto 

que discutem cuidados necessários no uso dessa técnica, sendo eles:  

1. Descrever detalhadamente a situação de testagem e os estímulos, isto é, 

distância entre o participante e a câmera, ângulo total da área de visualização e 

tamanho dos estímulos apresentados, pois o rastreamento preciso dos movimen-

tos oculares depende desses fatores.  

2. Descrever o equipamento de rastreamento utilizado no estudo, pois os sis-

temas de varredura visual não são iguais, e as diferenças entre eles contribuem 

para a qualidade dos dados que eles oferecem. Além disso, os equipamentos lidam 

de maneira diferente com os dados perdidos devido ao movimento da cabeça, pis-

car e movimentos rápidos dos olhos.  

3. Descrever os procedimentos de calibração, tais como o número de pontos 

de calibração, o tipo e a posição dos estímulos apresentados. 

 4. Relatar os procedimentos adotados para lidar com perda de dados (por 

exemplo, piscar de olhos e movimento da cabeça). 

5. Detalhar como os dados foram processados, pois existem diferentes ma-

neiras de tratar os dados antes de analisá-los, como, por exemplo, o uso de filtros.  

6. Especificar os procedimentos e parâmetros adotados para redução de da-

dos, ou seja, o uso de alguma estratégia de seleção ou redução de dados.  

7. Informar como as áreas de interesse foram definidas, se foram determina-

das em termos de pixels específicos na tela, se as formas utilizadas (regulares ou 

irregulares) são iguais para todos os estímulos ou se foram desenhadas à mão. 

 8. Explicar quais critérios de exclusão foram adotados no estudo, bem como 

justificar a adoção de tais critérios. 

A adoção de tais diretrizes na descrição do método e dos resultados facilita 

tanto a avaliação dos dados quanto sua comparação com demais estudos que tam-

bém tenham utilizado a tecnologia de rastreamento visual (15). 
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O USO DA TECNOLOGIA DE RASTREIO VISUAL NA  

AVALIAÇÃO DOS DISTÚRBIOS DO DESENVOLVIMENTO 

 

Na área dos transtornos do desenvolvimento a tecnologia de rastreamento 

ocular tem sido utilizada para investigar processos cognitivos e cognição social, 

tais como: atenção visual e processamento de faces (10, 12); relação entre prema-

turidade e risco aumentado para dificuldade sociais (18), entre outros. 

A investigação de aspectos cognitivos de pacientes com síndrome de Rett 

(SR) se faz essencial, já que a condição, que afeta quase exclusivamente o sexo fe-

minino, faz com que a maioria das meninas com a síndrome não desenvolva a ca-

pacidade de se comunicar verbalmente e, quando desenvolve, a perde em geral 

com o avanço da doença (17). Esse prejuízo aliado à grande dificuldade motora 

faz com que seja praticamente impossível avaliar seu potencial cognitivo por meio 

dos testes neuropsicológicos existentes (17), uma vez que necessitam que a pes-

soa verbalize ou aponte para resposta que considera correta.  

O olhar intenso das garotas com SR sempre chamou atenção das pessoas que 

convivem com elas, levantando a possibilidade de que fosse uma forma de comu-

nicação. Tal hipótese só foi confirmada com a utilização de equipamentos de ras-

treio visual (2). O primeiro estudo sistematizado que utilizou o rastreamento ocu-

lar para avaliar a intencionalidade do olhar das meninas com síndrome de Rett foi 

realizado no Programa de Pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Baptista et al. (2) expuseram sete garotas 

com SR a estímulos visuais e, por meio de comando verbal simples, solicitaram 

que olhassem para determinadas figuras (foto dos pais e cachorro) e depois para 

imagens iguais ou semelhantes a alguma previamente apresentada. Os autores 

concluíram que as meninas conseguiam responder às solicitações verbais simples, 

que possuíam olhar mensurável e intencional e que a tecnologia de rastreio visual 

poderia ser usada para explorar o potencial cognitivo dessas meninas. 

Após essa observação, uma série de pesquisas passaram a utilizar a tecnolo-

gia para investigar aspectos cognitivos como atenção, preferência visual, vocabu-

lário receptivo e memória nessa população. Djukic e Mcdermott (8), por exemplo, 

avaliaram preferência visual de 49 meninas com SR e compararam seus desem-

penhos com de um grupo-controle. Para determinar as características do padrão 

de fixação visual, as autoras apresentaram três figuras na tela de um computador 

e utilizaram o sistema de reflexão de córnea para registrar os movimentos ocula-

res das garotas; concluíram que as meninas preferiam estímulos sociais a objetos 

e que, diante da figura de um rosto humano, elas fixavam o olhar por mais tempo 

na região dos olhos do que boca e nariz. As pesquisadoras ressaltaram a impor-

tância de utilizar tecnologia de rastreio visual para avaliar aspectos cognitivos das 

garotas com SR e a necessidade de se realizarem estudos comparativos de padrões 
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de fixação ocular entre meninas com SR e crianças com Transtorno do Espectro 

do Autismo (TEA). 

Durante muitos anos a SR foi considerada uma manifestação dos TEA, mas 

ambos os transtornos possuem características próprias, tornando-os diferentes 

(17). Uma dessas diferenças foi demonstrada por meio de tecnologia de rastrea-

mento visual. Schwartzman et al. (17) compararam a fixação visual em estímulos 

sociais e não sociais de 11 pacientes com TEA, com 14 meninas com SR e 17 me-

ninas com desenvolvimento típico. Os pesquisadores constataram que, diante de 

estímulos sociais e não sociais, as meninas com SR fixavam o olhar por mais tempo 

em estímulos sociais (principalmente na região dos olhos) do que crianças com 

desenvolvimento típico ou com TEA, que tendem a preferir estímulos não sociais. 

Portanto, os dados obtidos com o rastreamento ocular contribuíram para esclare-

cer diferenças entre as condições. 

Outro aspecto comumente estudado por meio de tecnologia de rastrea-

mento ocular é a cognição social, que envolve a interpretação de um conjunto de 

sinais que são processados automaticamente, permitindo que o indivíduo per-

ceba, compreenda e responda de maneira adequada aos estímulos sociais e se 

adapte aos diferentes contextos socias (7). 

Nakano et al. (12) investigaram o padrão temporoespacial do olhar em cri-

anças e adultos com e sem TEA para verificar se havia mudanças conforme o de-

senvolvimento. Participaram do estudo 104 pessoas, divididas em quatro grupos: 

crianças com TEA (21 meninos e quatro meninas); crianças com desenvolvimento 

típico (14 meninos e 11 meninas); adultos com TEA (18 homens e nove mulheres) 

e adultos típicos (16 homens e 11 mulheres). Enquanto os participantes assistiam 

a um vídeo (estímulo), o equipamento fazia o rastreamento e registro da posição 

do olhar. De modo geral, os autores concluíram que tanto crianças quanto adultos 

com TEA apresentaram preferência pelas letras da legenda e desviavam o olhar 

do orador antes que o grupo-controle.  

Desde que o TEA foi descrito pela primeira vez, o prejuízo no contato ocular 

tem sido uma característica frequentemente associada ao distúrbio. Jones e Klin 

(10) realizaram um estudo prospectivo longitudinal com 110 crianças: 59 apre-

sentava alto risco para TEA (possuíam irmãos com diagnóstico de TEA) e 51 apre-

sentavam baixo risco para o transtorno (não possuíam parentes de primeiro, se-

gundo ou terceiro grau com TEA). Todas as crianças foram avaliadas em dez mo-

mentos diferentes: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18 e 24 meses de vida. Em cada sessão de 

avaliação, as crianças assistiram cenas de seus cuidadores em momentos natura-

lísticos enquanto a varredura visual era medida e registrada por um equipamento 

de rastreamento ocular. Os autores constataram que as crianças que posterior-

mente foram diagnosticadas com TEA também apresentaram um declínio na fixa-

ção ocular nos primeiros 2 a 6 meses de vida, padrão não observado nas demais 

crianças que não tiveram diagnóstico de autismo. Para os pesquisadores, essa 
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associação entre declínio na fixação ocular em bebês com diagnóstico posterior de 

TEA oferece uma oportunidade promissora de intervenção precoce. 

Prematuridade e muito baixo peso ao nascimento estão associados a alguns 

distúrbios, entre eles o TEA (18, 19). Sekigawa-Hosozawa et al. (18) avaliaram o 

padrão de rastreio ocular de 47 prematuros enquanto eles assistiam cenas sociais, 

e compararam seus desempenhos com de 25 crianças com desenvolvimento tí-

pico e 25 crianças com TEA. As crianças prematuras foram classificadas em dois 

grupos, com base em seus padrões de rastreamento de cenas sociais: um grupo 

que apresentou padrões semelhantes aos de crianças típicas e outro com padrões 

semelhantes aos de crianças com TEA. Os autores concluíram que as crianças que 

apresentaram padrões de rastreamento semelhantes ao de crianças com diagnós-

tico de autismo gastaram, em geral, menos tempo na visualização de faces e tive-

ram maior dificuldade em manter a atenção nos personagens principais por mais 

de um segundo. Para os pesquisadores, esse tipo de estudo pode ser útil para au-

xiliar na identificação de crianças prematuras com risco aumentado para distúr-

bios do desenvolvimento. 

Papagiannopoulou et al. (16) realizaram uma revisão sistemática da litera-

tura de estudos que utilizaram tecnologia rastreamento visual em crianças com 

TEA. Foram encontrados 35 trabalhos e, desse total, 20 preenchiam os critérios 

de inclusão estabelecidos pelos pesquisadores: estudos com crianças com diag-

nóstico de TEA; que utilizaram grupo-controle (com crianças típicas); com medi-

das de tempo e número de fixações em regiões da boca e olhos em comparação 

com estímulos não sociais; que utilizaram paradigmas experimentais para medir 

processamento de faces; e idade média dos participantes de até 16 anos. Os acha-

dos dos 20 estudos que preencheram esses critérios foram submetidos a uma 

meta-análise. Os resultados da meta-análise para fixação visual mostraram que, 

quando expostos a fotos de rostos humanos, crianças com TEA exibem uma redu-

ção significativa da fixação do olhar na região dos olhos, e os autores chamam 

atenção para a importância desses resultados, visto que prejuízo no contato ocu-

lar pode ser relevante para o diagnóstico clínico. 

Murias et al. (11) correlacionaram o desempenho de 25 crianças com TEA 

em uma atividade de rastreio visual com o resultado de testes e escalas comu-

mente utilizados na avaliação de comunicação social de crianças com o transtorno. 

Os autores encontraram correlação entre as medidas de atenção social obtidas por 

rastreio ocular e algumas medidas obtidas de escalas respondidas pelos cuidado-

res das crianças. Para os pesquisadores, o rastreamento visual é um promissor 

biomarcador quantitativo de comunicação social em crianças com TEA. 

O Laboratório TEA-MACK já realizou diversas pesquisas com tecnologia de 

rastreamento ocular. Além das pesquisas de Schwartzman et al. (17) e Baptista et 

al. (2) apresentadas anteriormente, a tecnologia de varredura visual também foi 

utilizada em outros estudos e com diversas finalidades, entre elas: 
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Velloso et al. (20) e Berardineli (4) utilizaram a tecnologia de rastreamento 

visual para aprofundar o conhecimento sobre aspectos cognitivos na síndrome de 

Rett. Velloso et al. (20) investigaram o reconhecimento dos conceitos de cor (ver-

melho, amarelo e azul), forma (círculo, quadrado e triangulo), tamanho (grande e 

pequeno) e posição espacial (em cima e embaixo) em 10 meninas com SR. Com o 

intuito de garantir que as meninas já tivessem tido contato com os estímulos ava-

liados, uma profissional que atuava na instituição na qual as meninas faziam tra-

tamento apresentou os conceitos a elas durante um mês. Ao comparar o tempo de 

fixação do olhar das meninas nos estímulos solicitados em relação aos demais, os 

autores concluíram que as garotas não reconheciam os conceitos avaliados; entre-

tanto, uma das garotas olhou corretamente para um dos estímulos (a cor azul), 

levantando a possibilidade que tenha reconhecido esse conceito.  

Já Berardineli (4) investigou a existência de um padrão de preferência visual 

em um grupo com 18 meninas com síndrome de Rett e observou que, apesar da 

dificuldade em se manterem focadas, as garotas olharam para a tela e, indepen-

dentemente do estímulo apresentado, tendiam a olhar mais para o lado esquerdo 

da tela do computador. 

Oliveira (13), Brisac (5) e Signorelli (19) investigaram cognição social por 

meio de rastreamento ocular. Oliveira (13) pesquisou cognição social analisando 

o padrão de rastreamento ocular de figuras sociais e não sociais em 104 crianças 

com idades entre 2 e 6 anos com desenvolvimento típico e verificou que, indepen-

dentemente da idade ou do sexo, as crianças apresentam preferência por faces à 

objetos, e que crianças mais velhas fixaram o olhar por mais tempo na região da 

face e dos olhos.  

Brisac (5) pesquisou cognição social em pessoas com desenvolvimento atí-

pico, mais especificamente em 15 pessoas com TEA e 16 com esquizofrenia, e com-

parou seus desempenhos nas tarefas com os do grupo-controle (constituído por 20 

pessoas com desenvolvimento típico). A autora concluiu que, com as atividades mi-

nistradas, não foi possível encontrar diferenças significativas entre os grupos TEA e 

esquizofrenia, cujos desempenhos foram mais pobres do que os do grupo-controle.  

Signorelli (19) utilizou a tecnologia de rastreamento ocular para investigar 

tempo de fixação em estímulos sociais (face) e não sociais (objetos) em 23 crian-

ças prematuras de muito baixo peso. O desempenho das crianças prematuras foi 

comparado com o de um grupo-controle. A pesquisadora não encontrou diferen-

ças no tempo de fixação entre os dois grupos e, portanto, não foi possível afirmar 

se há e qual seria a preferência (estímulos sociais ou não sociais) das crianças pre-

maturas que compuseram a amostra.  

Atualmente o Laboratório TEA-MACK possui quatro pesquisas em anda-

mento que utilizam a tecnologia de rastreamento ocular. Tais estudos visam a ava-

liar cognição social em crianças prematuras, crianças com TEA e crianças com sín-

drome de Down e a avaliar aprendizagem em meninas com síndrome de Rett. 
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VANTAGENS E DESAFIOS DO USO DA TECNOLOGIA 

 

 Os equipamentos de rastreio visual fornecem dados ricos, imparciais e pre-

cisos sobre o movimento ocular (9). Tais características possibilitam a investiga-

ção de processos cognitivos para responder questões que nem sempre são possí-

veis de serem respondidas com técnicas e métodos tradicionais (14). Ademais, 

essa tecnologia é totalmente segura, indolor e não invasiva (1), sendo, portanto, 

indicada para utilização em bebês nascidos a termo ou prematuros, em crianças e 

adultos com desenvolvimento típico ou atípico.  

 Balam e Osório (1) citam alguns desafios no uso do rastreamento ocular 

com crianças, dentre eles a heterogeneidade de paradigmas existentes, como o 

tipo e a duração da tarefa, duração de apresentação dos estímulos, entre outros. O 

alto custo desses equipamentos em comparação com outros instrumentos utiliza-

dos para investigar processos cognitivos, perceptivos e sociais também configura 

um desafio para ampliar pesquisas com essa tecnologia, visto que dificulta o 

acesso para muitos pesquisadores (9). Para Oakes (14), além de certa habilidade 

tecnológica para trabalhar com rastreamento ocular, é necessário que os pesqui-

sadores pensem “fora da caixa” para elaborar perguntas interessantes e desenvol-

ver métodos adequados para respondê-las. 

O rastreamento visual tem sido útil em estudos de cognição social e outros proces-

sos cognitivos e, apesar de apresentar alguns desafios para o uso na prática profissional, 

é uma ferramenta que pode complementar e aprimorar as avaliações clínicas dos trans-

tornos do desenvolvimento, visto que a aplicação é rápida, dura em torno de três minu-

tos, e oferece dados sobre a orientação espontânea para estímulos sociais (11).  
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Deficiências visual e auditiva:  

avaliação genética 
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O primeiro passo concreto para garantir o direito do deficiente à cidadania 

no Brasil foi a criação do Instituto Benjamin Constant pelo Imperador D. Pedro II, 

por meio do Decreto Imperial 1.428, de 12 de setembro de 1854, que foi inaugu-

rado cinco dias depois, com o nome de Imperial Instituto dos Meninos Cegos. A 

inclusão de alunos com deficiência visual (DV) no sistema regular de ensino vem 

aumentando a cada ano, ampliando, assim, a necessidade de a escola estar prepa-

rada para receber esses alunos de forma inclusiva.  

Segundo o INEP, o número de matrículas na educação especial no âmbito da 

educação básica passou de 325.136, em 2007, para 750.983, em 2015. Com isso, 

ainda de acordo com o INEP/MEC, 56,6% das escolas brasileiras possuíam, em 

2015, alunos com deficiências incluídos em turmas regulares, enquanto, em 2008, 

eram apenas 31% das escolas (8). Com a promulgação da Constituição da República 

Federativa do Brasil (1988) e com a regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional / LDB, Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, as pessoas com 

deficiência passam a ter pleno direito de acesso e permanência no âmbito escolar, 

devendo ser proporcionada uma educação digna a todos os educandos (2).  

A deficiência visual está dividida entre a cegueira e a baixa visão, que pode 

ser congênita ou adquirida. As causas de origem congênita podem ser diversas, 

tanto genética como ambientais. A DV também pode ser adquirida como conse-

quência de acidentes, como traumas, traumas oculares ou infecções pós-natais e 

outros. 

As pessoas com baixa visão apresentam “desde condições de indicar projeção 

de luz até o grau em que a redução da acuidade visual interfere ou limita seu desem-

penho”. Nesse sentido, o processo educacional do aluno com baixa visão se desen-

volve por meio de diversos recursos específicos à sua limitação, principalmente a 

partir de recursos visuais ampliados. As pessoas cegas apresentam “desde ausência 
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total de visão até a perda da projeção de luz”. No caso das pessoas com cegueira 

total, o processo de ensino-aprendizagem se desenvolve por meio dos outros sen-

tidos (tato, audição, olfato, paladar) e também utilizando o sistema Braille para a 

escrita. 

Em 26 de setembro de 1857, D. Pedro II fundou, também na cidade do Rio 

de Janeiro, o Instituto dos Surdos-Mudos, que, em 1957, com a Lei 3.198, passou a 

se chamar Instituto Nacional de Educação dos Surdos (INES), o qual permanece 

com esse nome até os dias de hoje. A inclusão de crianças com deficiência auditiva 

é um processo que vem se modificando a cada dia. Antes, o oralismo era a meto-

dologia utilizada, procurando a reabilitação do surdo. A Lei 10.436/2002 e o De-

creto 5.626/2005 reconhecem a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como meio 

de comunicação das pessoas surdas. Também recomendam o ensino dessa língua, 

inserido como disciplina curricular nos cursos de formação de professores e nos 

cursos de fonoaudiologia. 

As duas deficiências têm considerável número de alunos matriculados na 

educação básica, como se pode verificar nas Figuras 1 e 2, nas quais são represen-

tadas as matrículas totais, em classes especiais, em classes regulares. 

Tal contingente de alunos com duas deficiências de causas heterogêneas, 

exige um esforço de integração entre o sistema educacional e de saúde. Neste ca-

pítulo, abordaremos as causas genéticas e os procedimentos para evidenciá-las. 

 

 

 

Figura 1. Série histórica de alunos com deficiência auditiva matriculados na educação básica bra-
sileira (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Principais Indicadores da Educação de Pessoas com Deficiên-
cia Censo MEC/INEP. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2014-pdf/ 
16759-principais-indicadores-da-educacao-de-pessoas-com-deficiencia). 

http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2014-pdf/
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Figura 2. Série histórica de alunos com deficiência visual matriculados na educação básica bra-
sileira (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Principais Indicadores da Educação de Pessoas com Defici-
ência Censo MEC/INEP. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2014-
pdf/16759-principais-indicadores-da-educacao-de-pessoas-com-deficiencia). 
 

 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA: AVALIAÇÃO GENÉTICA  

 

Tendo em vista que a integridade da audição é fundamental para o desen-

volvimento da fala e da linguagem oral nos primeiros seis meses de vida, é neces-

sário identificar as crianças com deficiência auditiva (DA) antes dos três meses de 

idade e iniciar a intervenção até os seis meses.  

Desde 2002, o Joint Committee on Infant Hearing (9) reconhece a efetividade 

dos programas de identificação precoce da deficiência auditiva (DA) e recomenda 

a triagem universal em berçários por métodos eletrofisiológicos (Emissões Otoa-

cústicas e/ou Respostas Evocadas Auditivas de Tronco Encefálico), possibilitando 

o diagnóstico e a intervenção precoce e, assim, o desenvolvimento da fala, da lin-

guagem e da cognição muito próximo ao da criança ouvinte.  

As Emissões Otoacústicas Evocadas (EOA) são medidas da energia sonora pro-

duzida na cóclea e que se propaga pela orelha média até o meato acústico externo 

(MAE), em resposta a um estímulo acústico. No MAE, ela é captada por uma pequena 

sonda e registrada por um microcomputador. São indicadas para triagem e avalia-

ção audiológica em recém-nascidos (RN) por ser um teste rápido, objetivo e não in-

vasivo e por permitir o diagnóstico diferencial de alteração coclear ou retrococlear. 
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O teste de Respostas Evocadas Auditivas de Tronco Encefálico (BERA) avalia 

a atividade do sistema auditivo desde a cóclea até o tronco encefálico alto, pas-

sando pelo nervo auditivo, gânglio espiral, núcleos cocleares e região do ângulo 

ponto cerebelar. O registro obtido representa cada um desses referenciais anatô-

micos. Esse exame, assim como o teste de Potenciais Evocados Auditivos (PEATE), 

consiste no registro da atividade eletrobiológica, que ocorre ao longo do sistema 

auditivo (da orelha interna ao córtex cerebral no caso do PEATE) e avalia a sensi-

tividade auditiva nos pacientes que não podem, ou não querem, responder nos 

testes audiológicos convencionais, além de serem usados nos RN de alto risco, de-

tectando, precocemente, um possível comprometimento neural, que não seria de-

tectado por meio das emissões otoacústicas (6).  

Quando o RN falha na triagem auditiva, ele deve ser encaminhado para aten-

dimento por equipe multidisciplinar especializada (otorrinolaringologista, fono-

audióloga, geneticista) para a confirmação e classificação do tipo de perda assim 

como para aconselhamento genético.  

A avaliação auditiva em crianças com idades de 0 a 12 meses se inicia com a 

anamnese, observações do desenvolvimento geral da criança e verificação das 

condições da orelha média. Em seguida, observam-se as respostas comportamen-

tais a estímulos sonoros (instrumentos de percussão) e verbais (reação à voz, de-

tecção de voz e reconhecimento de comandos verbais). Esse tipo de avaliação tem 

característica mais qualitativa do que quantitativa. Observa-se a presença do re-

flexo cócleo-palpebral (RCP), reação de sobressalto, atenção ao som (A), procura 

da fonte sonora (PF), localização lateral (LL), localização de sons para baixo (LB) 

ou para cima (LC). 

Dos 13 aos 30 meses de idade, a Audiometria de Reforço Visual (ARV) é o 

procedimento utilizado para avaliação e tem, como princípio, o condicionamento 

da criança ao estímulo sonoro associado a um luminoso. No momento em que a 

criança procura a fonte sonora, o examinador oferece um estímulo visual, como 

reforço. As frequências geralmente testadas são de 250 a 4.000 Hz. 

Dos 2 aos 6 anos de idade, pode ser aplicada a audiometria lúdica, em que a 

criança deve realizar um ato motor após ouvir um estímulo sonoro em um fone. 

Geralmente são usados brinquedos de encaixe. Ao ouvir o som, a criança deve le-

var a peça da orelha testada até o suporte para encaixe. O índice de reconheci-

mento de fala é obtido por meio da apresentação de uma cartela com figuras em 

que a criança deve apontar a figura correta, pedida pelo examinador, dita em uma 

intensidade audível e confortável para a criança, marcando-se o resultado em por-

centagem de acertos. 

A audiometria tonal consiste na determinação dos limiares auditivos, ou seja, 

a menor intensidade sonora para a qual o paciente responde a 50% das apresenta-

ções do tom puro. As frequências testadas vão de 250 a 8.000 Hz. As duas orelhas 
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são testadas separadamente, por meio de fone de ouvido (via aérea). Para a realiza-

ção da audiometria por via óssea, utiliza-se um vibrador ósseo colocado na mas-

toide. O paciente responde levantando o braço ao ouvir o "apito". Na rotina clínica, 

costumam-se testar as frequências de 500 a 4.000 Hz. A comparação dos resultados 

obtidos na via aérea e na via óssea permite determinar o grau de comprometimento 

condutivo, se existir. Nas deficiências auditivas mistas e condutivas, a audição por 

via óssea é melhor do que pela via aérea. Essa diferença é chamada de gap (dife-

rença maior ou igual a 15). Logo após a investigação dos limiares tonais por via 

aérea e por via óssea, o fonoaudiólogo realiza a logoaudiometria, ou seja, a audio-

metria vocal, confirmando os limiares tonais obtidos. 

A impedanciometria é um teste objetivo que avalia as condições funcionais 

da orelha média. Esse teste é um procedimento simples, de fácil utilização e tem 

valor comprovado para detecção e classificação das alterações da orelha média de 

crianças e adultos. Compreende a timpanometria, que avalia a complacência (mo-

bilidade) da membrana timpânica, a integridade da cadeia ossicular e de suas ar-

ticulações e a funcionalidade da tuba auditiva na manutenção dos níveis pressóri-

cos dentro e fora da orelha média. 

O reflexo acústico se refere a uma contração involuntária dos músculos es-

tapédio e tensor do tímpano da orelha média, em resposta a um estímulo sonoro 

de forte intensidade. Para que haja o reflexo acústico, é necessária a presença do 

arco reflexo íntegro, incluindo a integridade do VIII par craniano (via aferente au-

ditiva) e VII par craniano (via eferente motora). A menor intensidade de estímulo 

acústico que desencadeia o reflexo, ou seja, o limiar de reflexo acústico é encon-

trado entre 70 e 100 dB em ouvintes normais. A ausência do reflexo pode signifi-

car uma paralisia do nervo do músculo do estribo (nervo facial), deficiência audi-

tiva de condução ou severa deficiência neurossensorial. 

A classificação da DA auxilia na determinação da sua causa (etiologia) e en-

volve suas diferentes características: Origem (pré, peri ou pós-natal); Época de 

instalação (pré ou pós-lingual); Lateralidade (uni ou bilateral); Simetria (simé-

trica ou assimétrica); Duração (temporária ou definitiva); Evolução (estável, pro-

gressiva ou flutuante); Tipo de DA e sítio de lesão: condutiva (acomete a condução 

aérea do som na orelha externa e/ou média), neurossensorial (acomete o compo-

nente sensorial ou nervoso da orelha interna prejudicando ambos os componen-

tes, ósseo e aéreo), mista (acomete de forma não homogênea os dois componen-

tes, havendo um gap entre eles) e surdez central (acomete estruturas superiores, 

vias auditivas de tronco e córtex cerebral); Grau de DA: intensidade da perda au-

ditiva, sendo classificada em leve (25 a 40 dB), moderada (40 a 60 dB), severa (60 

a 90 dB) e profunda (acima de 90 dB) (11).  

Esses são os principais parâmetros utilizados para classificação das perdas au-

ditivas na Classificação Internacional das Doenças (CID) da OMS, tanto em sua 10ª 

como em sua 11ª versão. Na CID-10 ela figura no capítulo de transtornos do ouvido e 
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sem especificar a etiologia genética, incluindo a surdez congênita, que não é necessa-

riamente genética nem hereditária. As síndromes figuram em outro capítulo sem levar 

em conta a DA. Na CID-11, existe um capítulo de doenças com DA, em que a etiologia 

também é considerada além dos fatores de classificação por tipo e grau da perda. 

A etiologia pode ser genética e não genética (1, 11, 13, 14).  

As causas não genéticas de DA compreendem as infecções congênitas, as 

causas perinatais e as infecções adquiridas. Entre os bebês, as infecções congêni-

tas, como a rubéola, citomegalovírus e toxoplasmose, são as principais etiologias 

em nosso meio. Entre as causas perinatais, a prevalência de DA aumenta seis vezes 

para crianças com antecedente de internação em UTI neonatal quando compara-

das a crianças sem risco. A hipóxia ao nascimento, a asfixia e a isquemia são as 

maiores causas de DA precoce. Em crianças maiores e adolescentes, pode ser cau-

sada por doenças sistêmicas, por alterações hormonais, metabólicas, vasculares 

ou tumores, por fatores ambientais, drogas ototóxicas e por exposição a sons in-

tensos. A meningite é a principal etiologia de DA adquirida na criança maior em 

nosso meio e pode ser reduzida com programas de vacinação e diagnóstico pre-

coce (13). 

A etiologia genética é a principal causa de DA no mundo (80% dos casos em 

países desenvolvidos), mas nem sempre se manifesta ao nascimento. A prevalên-

cia de DA aumenta 14 vezes para crianças com história familiar, quando compa-

radas a crianças sem essa história, mostrando a necessidade e a importância do 

aconselhamento genético. Pode ser sindrômica ou não sindrômica, sendo mais co-

mum a surdez isolada, sem associação com outras anormalidades (64% dos ca-

sos), do que a DA sindrômica (36%). Em geral, a DA não sindrômica é pré-lingual 

e severa, mas a manifestação pode ser tardia e de graus variáveis. A herança pre-

dominante dos quadros isolados é autossômica recessiva (80%), seguida pela he-

rança autossômica dominante (15%), ligada ao sexo (3%) e, por fim, as de origem 

mitocondrial (1%).  

Devido à sua complexidade e especialização, o sistema auditivo requer a in-

teração de diversos genes e proteínas para seu funcionamento adequado. O es-

tudo da surdez genética tem auxiliado na compreensão de como a orelha interna 

funciona em nível molecular, demonstrando uma enorme variedade de produtos 

dos genes envolvidos e suas interações. Existem mais de 500 quadros sindrômicos 

associados à deficiência auditiva e quase 150 genes associados à DA não sindrô-

mica.  

A genética da DA é complexa e heterogênea. Diferentes mutações no mesmo 

gene podem originar quadros clínicos distintos, sindrômicos ou não, inclusive 

com diferentes padrões de herança. Inversamente, quadros clínicos idênticos po-

dem ser causados por genes diferentes. Existem, ainda, genes modificadores (fa-

cilitadores ou supressores), responsáveis tanto pelas taxas de progressão como 



169 

pela gravidade da DA e que mediam tanto a função normal como a anormal dos 

genes de surdez. Apesar do grande número de genes envolvidos, 50% dos casos 

de DA isolada autossômica recessiva são causados por mutações de um mesmo 

gene do cromossomo 13 (GJB2), o gene que codifica uma proteína chamada cone-

xina 26, e 70% desses casos se referem a caucasianos, por uma única mutação de 

ponto específica desse gene (35delG). A conexina 26 é uma proteína transmen-

brana, que forma canais intercelulares para troca de macromoléculas. Essa prote-

ína é grandemente expressa na cóclea. A mutação 35delG resulta numa proteína 

truncada com 12 aminoácidos em vez de 226 normais, causando, assim, grande 

prejuízo em sua função (1, 11, 13, 14, 17). 

Testes moleculares têm sido propostos, em diferentes partes do mundo; po-

rém, devido à enorme quantidade de genes envolvidos e ao seu alto custo, tornam-

se praticamente inviáveis, principalmente em nosso meio, onde testes molecula-

res não são realizados pelo Sistema Único de Saúde. Em casos sem história fami-

liar e sem fatores ambientais ou outras alterações em outros sistemas e órgãos, 

um painel (testagem de vários genes simultaneamente) dos genes e mutações 

mais comuns pode ser realizado. Esses painéis são “construídos” de forma dife-

rente em cada laboratório de testes e para populações específicas. A conexina 26 

é comumente testada em suas duas mutações mais comuns, segundo o grupo ét-

nico (caucasianos e judeus) por sua alta frequência, além da conexina 30, mais 

frequente em casos de herança dominante, e mais duas mutações mitocondriais 

mais comuns. A utilização desses painéis em pacientes nesses casos reduz em 

30% a 40% os casos de etiologia indefinida entre surdos severos e profundos não 

sindrômicos. Há, ainda, uma considerável parcela de quadros de DA decorrente de 

variações de número de cópias, o que seria indicativo da análise por microarrays 

de amostras em que não foi possível definir a etiologia pelos outros métodos. A 

proposta de realização de exoma de alguns estudos na literatura é reconhecida-

mente pouco eficaz em sua relação custo-benefício, pela imensa quantidade de da-

dos que gera e a dificuldade de sua interpretação (6, 18). 

Exames de imagem têm se mostrado de grande auxílio no diagnóstico da eti-

ologia das deficiências auditivas, uma vez que existem quadros malformativos 

próprios da orelha interna que acompanham síndromes específicas e que podem, 

em alguns casos, ser a única “pista” para esse diagnóstico, como é o caso da mal-

formação de Mondini (desenvolvimento incompleto da cóclea) associada à sín-

drome de Pendred (deficiência auditiva acompanhada de alteração da tireoide, 

sem necessariamente haver alteração do hormônio dessa glândula) (17). 

O diagnóstico da DA deve desencadear a reabilitação, ou seja, os encaminha-

mentos para conduta médica e fonoaudiológica e deve priorizar condutas tera-

pêuticas específicas e individualizadas. Existem fatores sociais que influenciam 

essa conduta, passando, inclusive, pela conceituação da própria DA, como sendo 

não uma deficiência, mas um grupo social distinto. Esses conceitos, embora sem 
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embasamento biológico, têm grande importância na busca de reabilitação em fa-

mílias e comunidades de surdos, até mesmo em escolhas reprodutivas e em me-

todologias pedagógicas, passando pela opção de realizar ou não o implante coclear 

ou utilizar um aparelho de amplificação, ou optar por uma comunicação por meio 

de linguagem de sinais ou de Libras. Existem grupos que se alfabetizam em escrita 

em Libras, inclusive com livros publicados nessa linguagem. Seja como for, a rea-

bilitação deve ser a mais precoce possível, de preferência antes dos 6 meses de 

idade no caso dos implantes ou aparelhos, para que se aproveite ao máximo a plas-

ticidade neuronal das vias auditivas e as etapas da aquisição da fala e da lingua-

gem. Devem-se utilizar todos os canais de comunicação e aprendizagem que se 

utilizam na criança ouvinte: visão, audição e o sentido tátil-cinestésico.  

 

DEFICIÊNCIA VISUAL: AVALIAÇÃO GENÉTICA  

 

A visão é o mais importante sentido e é o canal de comunicação que recebe 

mais de 80% das informações para o aprendizado e para a interação com o mundo. 

A visão tem várias funções que podem estar intensamente comprometidas em do-

enças genéticas ou ambientais (7, 15, 16).  

O educador tem contato com seus alunos de forma próxima e pode perceber 

dificuldades nessas funções visuais. Por isso, estão descritos a seguir alguns exem-

plos de doenças genéticas que podem causar deficiência desses aspectos funcio-

nais dos pacientes em diversos níveis de gravidade (4, 7, 15, 16). 

 

Acuidade Visual  

 

A acuidade visual é a função mais conhecida. É medida nas consultas oftal-

mológicas com tabelas de acuidade visual. Os erros refracionais – hipermetropia, 

miopia e astigmatismo – podem diminuir a nitidez e impedir que a criança enxer-

gue os optotipos na tabela. Existem vários tipos de tabelas: com letras, números, 

de Snellen ou com figuras. A medida é feita após o exame refracional, que mede o 

grau das lentes para os óculos. Anota-se a menor linha de optotipos que o indiví-

duo enxerga. A acuidade de 100% corresponde a 20/20, isto é, o indivíduo en-

xerga a 20 pés o que um indivíduo normal enxerga a 20 pés (20 pés correspondem 

a seis metros). Às vezes, mesmo com os melhores óculos, a criança não consegue 

enxergar as últimas linhas da tabela. Com frequência, o médico é questionado so-

bre se pode aumentar o grau das lentes, mas não adianta aumentar o grau quando 

existe uma limitação por um problema ocular. A refração mede o grau necessário 

para focar a imagem sobre a retina do indivíduo. Quando um indivíduo enxerga, 

com cada olho separadamente, o que um indivíduo normal enxerga com o dobro 
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da distância, sua acuidade com a melhor correção óptica é de 20/40 nesse olho. A 

acuidade 20/20 até 20/40 em pelo menos um olho permite o acompanhamento 

escolar sem dificuldade visual. Entre 20/50 e 20/80, algumas adaptações são ne-

cessárias para permitir que o aluno consiga acompanhar os estudos com menos 

dificuldade. Algumas dessas orientações são: ampliar o tamanho das fontes de im-

pressão, ampliar o tamanho das letras na lousa e posicionar o aluno sentado à 

frente na sala de aula. Mas, quando a acuidade visual é abaixo de 20/100, inclu-

indo 20/200, as limitações da baixa visão são maiores. Torna-se necessário apro-

ximar o texto para leitura. Lupas e auxílios ópticos e eletrônicos são indicados em 

muitos casos. Acuidade visual abaixo de 20/400 já é classificada como cegueira, e 

é necessário muito empenho de adaptações de todos esses recursos para o estudo. 

O canal auditivo deve ser privilegiado com ledores humanos ou eletrônicos. O en-

sino de Braile também é indicado. 

As doenças da mácula causam baixa de visão. Quando a mácula é completa-

mente acometida e a fixação do indivíduo tem que ser na margem da mácula, a acui-

dade visual dificilmente é melhor do que 20/200. Na distrofia de cones e na doença 

de Stargardt isso ocorre. Trata-se de doenças genéticas degenerativas que, por mu-

tação em genes relacionados ao funcionamento dos fotorreceptores, causam perda 

da acuidade visual central resultando em dificuldade de leitura e de visão de cores. 

Em geral, tem início entre 5 e 10 anos de idade. O gene ABCA4, um transportador de 

vitamina A, é o mais frequente causador desses quadros recessivos. 

 

Visão de cores  

 

Enxergar cores é outra função da visão. A dificuldade pode ocorrer por vari-

ações genéticas nos genes das opsinas, que são os pigmentos visuais dos cones 

(verde, vermelho e azul), no daltonismo. Genes relacionados aos canais iônicos 

dos fotorreceptores interferem na capacidade de enxergar todas as cores. Varia-

ções patogênicas nesses genes podem causar acromatopsia, doença autossômica 

recessiva.  

 

Adaptação a diferentes iluminações  

 

A visão tem capacidade de adaptação a diferentes iluminações. Isso também 

é uma função visual. A fotofobia é a dificuldade em enxergar em ambientes muito 

claros. O indivíduo sente ofuscamento e fecha os olhos. É sintoma frequente nas 

doenças da córnea, catarata, acromatopsia e distrofias de cones.  

A iluminação é importante para estimular os bastonetes e permitir a visão em 

ambientes com pouca luz. A cegueira noturna é sintoma da retinose pigmentar. Trata-
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se de um grupo de distrofias da retina causadas por variações genéticas nos genes 

que se expressam nos bastonetes. Os bastonetes se distribuem na periferia da retina 

e são importantes para visão de campo visual periférico. Na retinose o campo visual 

periférico é progressivamente perdido, e o indivíduo fica com campo tubular. A cri-

ança com cegueira noturna pode ter medo no escuro e dificuldade em se locomover 

em ambientes com pouca luz, cai muito e tropeça. Perde os brinquedos em seu 

campo de visão restrito. Às vezes, passa por atrapalhada.  

A retinose pigmentar pode ser isolada, isto é, a visão é afetada de forma iso-

lada ou sindrômica com comprometimento associado de outros órgãos. Na sín-

drome de Usher, a disacusia está associada à alteração do equilíbrio e à retinose 

pigmentar. É a principal causa de surdocegueira (10). Em alguns casos, a disacusia 

aparece primeiro na infância, e na adolescência se notam sintomas de perda de 

campo visual e cegueira noturna. A herança é autossômica recessiva. O gene 

MYO7A é um dos mais frequentes nessa forma da doença. Já a síndrome de Usher, 

em decorrência de variantes no gene USH2A, costuma ter o aparecimento dos sin-

tomas um pouco mais tarde. Esse gene também é frequentemente responsável 

pela retinose pigmentar isolada. 

 

Campo visual 

 

O campo periférico pode estar diminuído nas doenças que comprometem os 

bastonetes, como a retinose pigmentar. O glaucoma congênito tem tratamento ci-

rúrgico e medicamentoso, mas, quando não se alcança o controle da pressão in-

traocular, o disco óptico pode sofrer perda de fibras nervosas e o campo visual fica 

reduzido. Isso ocorre porque alguns genes relacionados à formação da córnea, íris 

e do ângulo da câmara anterior formado na junção dessas duas estruturas podem 

causar malformação dessas estruturas e consequente diminuição do fluxo de hu-

mor aquoso e aumento da pressão do globo ocular. Em casos de descolamento de 

retina, o campo visual desaparece na região correspondente à área de retina des-

colada. Algumas doenças esqueléticas são causadas por variações em genes do co-

lágeno. Por exemplo, na síndrome de Stickler, o indivíduo apresenta alta miopia e 

risco para descolamento de retina associado à disacusia e alteração esquelética. 

No Brasil as infecções congênitas não são raras. Gestantes com toxoplasmose 

podem transmitir a infecção ao feto por via placentária. Há risco para a criança nas-

cer com cicatriz de coriorretinite macular, algumas vezes bilateral. Essa cicatriz na 

mácula produz um escotoma no centro do campo visual. Para conseguir ler, essa 

criança tem que fixar fora da área da cicatriz. Mas, como a capacidade de definição 

da imagem nessa área paracentral é menor, a acuidade visual fica limitada. Além da 

toxoplasmose congênita, existem outras infecções congênitas que afetam a visão. A 

rubéola provoca catarata congênita, retina em sal e pimenta e disacusia. A sífilis é 
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outra infecção que pode causar retinopatia congênita. Nos últimos anos as arbovi-

roses, como a zika, foram também associadas à microcefalia e à retinopatia. 

A retinopatia da prematuridade é uma doença neonatal, mas não tem causa 

genética. A prematuridade prejudica o término da vascularização da retina, po-

dendo levar a descolamento de retina e consequente deficiência visual. 

 

Visão de profundidade – estereopsia 

 

Para perceber profundidade é necessário que os dois olhos estejam alinha-

dos. Da percepção da pequena diferença nas imagens geradas pelos dois olhos, o 

cérebro constrói uma impressão de profundidade. O indivíduo com estrabismo 

não tem o paralelismo e perde a estereopsia. Isso causa dificuldade para algumas 

atividades da vida diária, como colocar água em um copo e descer degraus. A dife-

rença entre as imagens pode ser tão grande que o cérebro suprime a imagem de 

um olho, e isso pode causar ambliopia na criança em fase de desenvolvimento. 

Várias doenças podem causar estrabismo. Ele pode estar isolado ou fazer parte de 

uma síndrome. Na síndrome de Down o estrabismo é frequente.  

Nistagmo é o movimento involuntário dos olhos e interfere na fixação das 

imagens. Frequentemente está associado com doenças da retina, como a amau-

rose congênita de Leber, na qual o nistagmo vem associado à profunda baixa de 

visão ao nascimento com incapacidade de fixação. Está associada a 19 genes dife-

rentes, que codificam proteínas relacionadas à fototransdução, ao ciclo da vita-

mina A e à estrutura ciliada dos fotorreceptores, dentre outros mecanismos. 

Trata-se de causa de cegueira congênita. O nistagmo também aparece como sinal 

de doenças neurológicas, como as a ataxias espinocerebelares, que são doenças de 

trinca de DNA. 

 

Testes genéticos 

 

A avaliação genético-clínica inicia com o exame dos pacientes para identifi-

car o fenótipo. Na consulta se constrói o heredograma da família e se analisa quem 

são os indivíduos de risco para a doença e o risco da doença para a prole dos indi-

víduos da família. Os testes genéticos ajudam a confirmar o diagnóstico e a identi-

ficar o subtipo, qual gene ou quais as variantes patogênicas no indivíduo.  

Algumas doenças podem ser causadas por vários genes. A amaurose congê-

nita de Leber, por exemplo, pode decorrer de 19 genes. É importante ter a confir-

mação do diagnóstico da amaurose congênita de Leber (5), pois é difícil examinar 

os bebês e porque existem diagnósticos diferenciais. O teste genético em painel de 

genes usa a técnica NGS – Sequenciamento de Nova Geração para sequenciar vários 
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genes em um mesmo teste. É possível identificar qual o gene responsável e quais 

as variantes patogênicas. Isso é importante, pois existe uma terapia gênica já apro-

vada para os indivíduos com a doença causada pelo gene RPE65 e protocolos de 

estudo clínico de tratamento para alguns outros genes. Um dos estudos clínicos é 

uma terapia para indivíduos com um tipo de mutação específica no gene CEP290. 

Esse exemplo mostra outra indicação para o teste molecular: indicação de trata-

mento ou de participação de pesquisa clínica sobre tratamento. 

O diagnóstico molecular aumenta a certeza diagnóstica e tem grande impor-

tância para o aconselhamento genético das famílias. O conhecimento do gene en-

volvido e do padrão de herança pode tornar a orientação do aconselhamento ge-

nético mais precisa. Além disso, permite testar também quem tem risco de ser 

portador das variantes patogênicas. Isso é especialmente importante nas famílias 

com indivíduos com doenças ligadas ao X, como alguns tipos de retinose pigmen-

tar (RP2 e RPGR) e coroideremia (CHM), porque quem tem a doença são os ho-

mens, mas quem tem o risco de transmitir a doença aos descendentes são as mu-

lheres portadoras na família.  

Existem testes para gene específico para determinada doença; mas, em of-

talmologia, a heterogeneidade genética faz que os testes de NGS de painéis de ge-

nes sejam muito úteis, pois permitem a análise de vários genes em um único teste. 

Para diagnóstico molecular das distrofias de retina existem painéis parciais com 

cerca de algumas dezenas de genes e painéis maiores com genes relacionados a 

várias distrofias com mais de 200 genes. Quando não há uma hipótese diagnóstica 

que seja coberta por um painel de genes ou quando a análise inicial é negativa ou, 

ainda, quando existem comprometimentos em vários órgãos, pode-se usar um 

teste de sequenciamento do exoma (6).  

A primeira terapia gênica em oftalmologia foi aprovada em 2018 pelo FDA 

(12). Está em fase de implantação na prática médica mundial. O tratamento é uma 

cirurgia vitreorretiniana que implanta no espaço subrretiniano um vetor viral 

adenovírus associado carregando o gene RPE65. Esse vetor transfecta os fotorre-

ceptores e, no período pós-operatório, observa-se melhora mensurável na visão 

do paciente. O efeito terapêutico tem se mostrado estável durante os anos de 

acompanhamento. Essa primeira terapia é a prova de princípio de que esse mé-

todo pode ser usado como tratamento para essas doenças genéticas que não ti-

nham tratamento. Vários outros estudos clínicos com uso de terapia gênica para 

outros genes estão em andamento para outras doenças oculares. Além disso, ou-

tros estudos clínicos estão avaliando drogas que atuam sobre o RNA ou interferem 

em mecanismos fisiopatogênicos moleculares. Os próximos anos trarão os resul-

tados desses estudos, que só foram possíveis após o conhecimento das bases ge-

nético-moleculares dessas doenças causadoras de deficiência visual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As deficiências visual e auditiva comprometem o aprendizado escolar e in-

terferem na inserção social das crianças. Testes de triagem devem ser realizados 

para a detecção precoce. Quando os testes indicam comprometimento acentuado 

nessas funções, é necessária a investigação genética. A partir dessa investigação, 

podem-se definir desde síndromes complexas acompanhadas de DA e/ou DV até 

mutações específicas que acometem exclusivamente a orelha ou o olho, ou ambos. 

Nessas situações é preciso lembrar que se trata de uma deficiência hereditária 

com altos riscos de recorrência envolvidos. Essas famílias se beneficiam com o 

aconselhamento genético.  
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Uso da tecnologia em avaliação e  

intervenção das funções executivas 
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Alessandra Gotuzo Seabra 

 

 

As funções executivas (FE) são habilidades cognitivas complexas, as quais 

desempenham papel importante na adaptação a situações novas ou complexas. 

Seu desenvolvimento tem início durante a idade pré-escolar, continua de forma 

acentuada durante a idade escolar e só chega à estabilização ao final da adolescên-

cia ou início da vida adulta (7). Para descrição detalhada das funções executivas, 

consultar o capítulo intitulado “Funções executivas e autorregulação: avaliação e 

intervenção em pré-escolares” dessa obra. 

Um número crescente de pesquisas interessadas na promoção de FE em cri-

anças tem apontado que intervenções nessa área podem ser muito benéficas, po-

tencializando o desenvolvimento das crianças e melhorando habilidades sociais e 

acadêmicas (6). Além disso, estudos recentes têm indicado um interesse maior em 

intervenções baseadas em tarefas computadorizadas, pois oferecem um feedback 

imediato sobre o desempenho do indivíduo e, ainda, facilitam a aderência do indi-

víduo à intervenção (6, 9). 

A informatização visa a adquirir, organizar e analisar dados coletados. O uso 

da tecnologia permite avaliar a eficácia (o quanto a intervenção ajuda na vida da 

pessoa), a eficiência (o custo-benefício da intervenção) e a efetividade do pro-

grama utilizado na promoção das habilidades pretendidas (se a intervenção fun-

ciona, como ela funciona e para quem ela funciona) (9). O uso da tecnologia de 

informação permite que algumas ações dos profissionais sejam mais ágeis e efica-

zes. Por exemplo, o registro e a recuperação de dados e informações referentes 

aos trabalhos realizados, seja avaliação ou intervenção, produz indicadores de 

avaliação, perfil do usuário e geração de dados estatísticos na coleta das respostas 

emitidas pelo usuário. Permite, ainda, sistematizar a prática investigativa dos 

comportamentos, funções e habilidades pesquisadas (20). 
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Com o desenvolvimento da tecnologia, programas computadorizados preco-

nizam uma série de vantagens, como, por exemplo, ajustar o nível de dificuldade 

da tarefa inicial de acordo com o nível de competência do participante. É possível, 

ainda, ajustar gradativamente o nível das tarefas de acordo com o progresso do 

participante, o que faz com que ele permaneça ativamente engajado na tarefa (17). 

Ressalta-se que os instrumentos informatizados permitem maior acurácia 

no registro do intervalo de tempo que o usuário leva para a execução da tarefa, 

apresenta menor variabilidade quanto aos reforçadores, já que são padronizados, 

além de atrair maior interesse da criança no engajamento das atividades devido 

ao caráter lúdico. Essas ferramentas dispensam o uso de lápis e papel, oferecem 

correção informatizada, reduzem erros de mensuração e melhoram a confiabili-

dade do instrumento (10). 

Até mesmo intervenções neuropsicológicas que usam tecnologia vêm ga-

nhando grande destaque, pois têm trazido uma nova formatação no sistema de 

saúde para diversas populações. Países como Estados Unidos, Canadá e Austrália 

têm feito uso da tecnologia em telerreabilitação, uma forma de intervenção feita 

por meio de redes de telecomunicações e internet, a qual traz benefícios às pes-

soas que vivem afastadas das áreas metropolitanas, ultrapassando as barreiras de 

transporte precário e a escassez de profissionais especializados (19). 

No Brasil, cada vez mais têm surgido novos sites, aplicativos e softwares de-

senvolvidos para serem utilizados no contexto clínico para promover habilidades 

cognitivas da população em geral. A exemplo disso, há os sites “Cérebro Nosso de 

Cada Dia”, “Afinando o Cérebro”, “Portal Lumosity”, dentre outros (5). 

Portanto, este capítulo pretende apresentar alguns instrumentos de avalia-

ção e intervenção em FE que foram desenvolvidos usando tecnologia, destacando 

a importância do avanço de estudos científicos no fornecimento de ferramentas 

baseadas em evidências.  

 

INSTRUMENTOS INFORMATIZADOS USADOS NA  

AVALIAÇÃO DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS 

 

O Grupo de Neuropsicologia Infantil do Programa de Pós-graduação em Dis-

túrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie desenvol-

veu e adaptou diversos instrumentos de avaliação neuropsicológica das FE 

usando a tecnologia (18), tais como a Tarefa de Regulação (TR) e o Teste de Aver-

são à Demora (TAD). Esses dois instrumentos avaliam habilidades de regulação 

do estado emocional e aversão à demora em crianças. Estudo prévio já buscou 

evidências de validade de precisão bem como realizou correlações dos resultados 

e sintomas de TDAH (18).  
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O Teste de Regulação é um teste computadorizado do tipo Go/NoGo, que ne-

cessita de um aplicador para manusear o equipamento, um notebook, uma tela 

touchscreen e apoio de mãos.  O teste é composto por telas em que aparecem qua-

drados vermelhos ou azuis, e a criança deve responder, por meio do toque na tela, 

apenas quando o estimulo visual, no caso, um quadrado, for apresentado na cor 

vermelha. O instrumento é composto por quatro partes com 40 itens cada e po-

dem ser analisados os acertos e os tempos de reação em itens do tipo Go ou do 

tipo NoGo, bem como o desempenho da criança ao longo do teste.  

 Já no Teste de Aversão à Demora (TAD), o aplicador explica à criança que 

eles jogarão um jogo em que poderão ganhar moedas, e que o objetivo da tarefa é 

acumular o máximo possível de moedas. A criança deve escolher entre uma re-

compensa imediata ou uma recompensa postergada, ou seja, uma moeda após três 

segundos de jogo ou duas moedas após 30 segundos. A criança, então, deve sele-

cionar a sua escolha por meio do toque na tela do tipo touchscreen. As crianças são 

motivadas a manter-se estimuladas a acumular uma grande quantidade de moe-

das com a promessa de que, se tiverem muitas moedas, elas receberão um pe-

queno prêmio (lápis ou massinha de modelar). Ao final da aplicação, independen-

temente das escolhas feitas ao longo da prova, as crianças receberão o prêmio pro-

metido, mas o aplicador pode verificar qual foi o desempenho da criança. 

O Teste de Stroop Semântico (TSS) (18) apresenta telas com figuras corres-

pondentes a “sol”, “lua”, “menino” e “menina”. Na primeira parte do teste, a criança 

deve nomear as figuras e, na segunda, deve dizer o substantivo oposto de cada par 

de figuras (exemplo: dizer “menino” diante da figura “menina” ou “sol” diante de 

“lua”). Cada parte do teste possui 16 itens, totalizando 32 figuras, que são apre-

sentadas por um tempo de 1.200 milésimos de segundo cada, na primeira parte, e 

800 milésimos de segundo na segunda parte. Previamente a cada parte do teste 

há itens de treino para certificar de que a criança compreendeu a tarefa e de que 

reconhece as figuras. Para aferição dos resultados, são registrados acertos, erros 

(por exemplo, nomear a figura em vez de dizer o substantivo oposto), ausência 

(por exemplo, não emitir resposta diante de um estímulo) e tempo de reação. É 

possível, assim, verificar a capacidade da criança de inibir uma resposta prepo-

tente (nomeação da figura) para emitir a outra mais adequada ao contexto (no 

caso, falar o substantivo oposto do par).   

Trevisan (18) desenvolveu, ainda, a versão brasileira do Simon Task, o qual 

avalia habilidades de controle inibitório e de memória de trabalho visual. É um teste 

informatizado composto por três partes com 20 itens cada. Ainda no mesmo grupo, 

Seabra (16) desenvolveu uma versão computadorizada do teste de fluência verbal 

(FAS) que, além de avaliar a capacidade de fluência verbal, também verifica veloci-

dade, flexibilidade e memória semântica. Essa adaptação do FAS realizou apenas 

análises da pontuação total obtida no teste, ou seja, a pontuação correspondente ao 

número de palavras corretas fornecidas pelo avaliando. A versão computadorizada 

facilita a coleta de dados e ajuda o avaliador a otimizar seu tempo. 
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Em 2014 foi desenvolvido o Teste Informatizado para a Avaliação das Fun-

ções Executivas (TAFE) para crianças de 4 a 10 anos (8). Trata-se de um instru-

mento totalmente informatizado, com caráter lúdico, que no futuro poderá ser 

acessado por meio de um aplicativo no tablet. O TAFE tem como objetivo avaliar 

separadamente os três componentes principais das funções executivas (memória 

de trabalho, flexibilidade cognitiva e controle inibitório). Por ser um instrumento 

informatizado, é possível obter resultados numéricos de cada habilidade avaliada 

e ter feedback imediato, incluindo os itens de treino. O instrumento é composto 

por sete atividades distintas que apresentam itens com nível de dificuldade cres-

cente. Ainda estão sendo conduzidas pesquisas para buscar evidências de vali-

dade do TAFE e, posteriormente, serão derivadas tabelas de normatização.  

Um estudo está sendo conduzido com crianças em contexto escolar bilíngue 

(Inglês / Português) de 4 a 10 anos, usando o TAFE, com o objetivo de investigar 

as relações entre o bilinguismo e as FE, especificamente controle inibitório, me-

mória de trabalho e flexibilidade cognitiva. Os resultados obtidos com os indiví-

duos bilíngues serão comparados com os de crianças monolíngues de mesma faixa 

etária e escolaridade. Caso os resultados sugiram melhores desempenhos em FE 

pelas crianças bilíngues, aliados a resultados prévios de pesquisas, pode-se refle-

tir sobre as possíveis vantagens do bilinguismo sobre o desenvolvimento (3). 

Outros grupos de pesquisa também têm desenvolvido instrumentos infor-

matizados de FE. Por exemplo, Mata et al. (13) desenvolveram uma versão infor-

matizada da tarefa Children’s Gambling Task (CGT-Br) para avaliar o componente 

executivo de tomada de decisão em crianças pré-escolares com idades entre 3 e 5 

anos. Esse instrumento de avaliação se baseia em um jogo em que são apresenta-

das ao indivíduo quatro pilhas de baralho, e ele deve escolher cartas dentre esses 

baralhos (A, B, C, D) com o objetivo de ganhar o máximo dinheiro possível ou evi-

tar perder. Sempre que o indivíduo escolhe uma carta, recebe uma recompensa 

monetária, mas, dependendo da escolha, as recompensas são associadas a uma 

perda variável de dinheiro. As sequências de recompensas e penalidades são pré-

definidas. Os baralhos A e B fornecem recompensas mais altas, porém também 

oferecem punições muito elevadas que a longo prazo se tornam maiores do que 

as recompensas. Os baralhos C e D oferecem recompensas menores, porém pro-

duzem perdas mais leves, logo, são considerados mais vantajosos. 

 

FERRAMENTAS INFORMATIZADAS DE INTERVENÇÃO  

NEUROPSICOLÓGICA NA PROMOÇÃO DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS 

 

Embora o desenvolvimento de softwares para avaliação neuropsicológica te-

nha se despontado muito mais rapidamente do que os programas de intervenção, 

é possível verificar que, nos últimos anos, tem havido um interesse crescente na 
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construção de programas computadorizados que apresentam como objetivo prin-

cipal a estimulação de habilidades cognitivas. 

No Programa de Pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da Uni-

versidade Presbiteriana Mackenzie, o Grupo de Neuropsicologia Infantil está de-

senvolvendo um programa informatizado que visa a estimular FE em crianças 

com 7 a 9 anos de idade usando duas abordagens principais: a) treinamento de 

habilidades parentais na promoção de FE em crianças; b) jogos específicos para 

as crianças realizarem com o auxílio dos pais. Pretende-se, com esse estudo, que 

as crianças saibam identificar questões relevantes, organizando sistematicamente 

as informações, além de incorporar novos conceitos ao que já é conhecido. Espera-

se que desenvolvam a capacidade de serem flexíveis, lidando de forma construtiva 

com as ambiguidades, e que possam debater e discutir ideias, analisando as pos-

síveis alternativas e, a partir delas, tirando conclusões. Ainda, espera-se que a es-

tratégia de o programa ser informatizado viabilize maior engajamento e partici-

pação dos pais (4). O programa é composto por sete atividades, divididas em ati-

vidades práticas ecológicas e atividades de jogos. Em geral, as atividades objeti-

vam promover flexibilidade cognitiva, memória de trabalho, organização, plane-

jamento, controle inibitório, atenção e automonitoramento. 

No Brasil, a criação de softwares específicos para intervenção nas FE é ainda 

incipiente, mas esse cenário vem se transformando. Por exemplo, Santos et al. (14) 

desenvolveram um software chamado “Pedro no Acampamento”, o qual tem como 

objetivo estimular a atenção concentrada, seletiva, dividida e sustentada e, ainda, 

percepção, planejamento, memória de trabalho, linguagem oral e escrita e FE. Essa 

ferramenta é composta por 10 jogos, e o terapeuta pode escolher tanto a sequên-

cia como quais jogos quer utilizar com seu paciente. Contudo, as autoras oferecem 

uma sugestão de sequência a ser utilizada pelo terapeuta. Além disso, o programa 

gera gráficos sobre o desempenho do paciente e compara o tempo de execução 

em cada tarefa.  

Estudo proposto por Cruz et al. (6) utilizou o Programa de Aperfeiçoamento 

de Funções Executivas – EFEP, um instrumento de intervenção baseado em jogos 

computadorizados, os quais apresentam tarefas projetadas especificamente para 

melhorar a habilidade de planejamento, um construto das FE. Os jogos requerem 

habilidades de direcionar o comportamento para metas e realizar antecipação das 

consequências. O programa foi realizado durante as aulas de informática, em 18 

sessões (três vezes por semana), sendo que cada sessão durava em torno de 15 a 

20 minutos. Esse programa apresenta quatro tarefas diferentes de planejamento, 

e há um tutor com a criança que a guia de acordo com um protocolo estruturado 

especificamente para ser usado com o programa.  

Na primeira tarefa é solicitado que a criança organize objetos e os armazene 

no lugar correto, para que estejam na ordem inversa da ordem em que serão uti-

lizados num próximo dia. Isso ocorre, por exemplo, quando arrumamos uma mala 
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escolar, pois os últimos objetos a serem guardados devem estar alocados em um 

lugar de mais fácil acesso, sabendo que serão os primeiros a serem usados. Na se-

gunda tarefa, os objetos devem ser organizados segundo diferentes critérios, 

como tamanho e distância. Como num jogo de catapulta, o participante deve ante-

cipar a trajetória dos objetos de acordo com o seu peso. A terceira tarefa envolve 

a interpretação de um mapa antes de o participante tomar a decisão sobre qual 

rota escolher a fim de alcançar o seu destino no menor tempo possível. A quarta 

tarefa requer que o participante realize a manipulação de elementos, no caso li-

vros em uma prateleira, usando o menor número de movimentos possível, de 

acordo com as regras do jogo. 

Esse programa foi desenhado para ser aplicado no contexto escolar, em cri-

anças com 5 e 7 anos de idade. Seus benefícios puderam ser observados para além 

da sala de aula, em outras atividades do dia a dia, principalmente pelo fato de o 

programa utilizar atividades comuns do cotidiano da criança. Esse estudo utili-

zando o EFEP indicou: a) uma associação positiva entre habilidades de planeja-

mento e desempenho em tarefas que requerem respostas baseadas em regras, no 

caso, as regras do jogo; b) melhoria nas tarefas de fluência visual entre o pré e o 

pós-teste devido ao uso de jogos visuais; c) o uso de ferramentas digitais, que per-

mitem treinamento individualizado e adaptado aos ritmos de aprendizagem de 

cada criança foi um fator que contribuiu para a eficácia do programa. 

Um outro programa computadorizado muito conhecido e que apresenta efi-

cácia cientificamente comprovada é o RehaCom. Trata-se de um programa de-

senvolvido pela empresa HASOMED GmbH (www.schuhfried.at) (15). É um sof-

tware interativo construído para treinar habilidades visuoespaciais, atenção, me-

mória de trabalho e funções executivas. O sistema oferece estratégias compensa-

tórias, controle de estímulos e feedback imediato. O terapeuta pode ajustar o pro-

grama colocando as informações de cada paciente, escolhendo as atividades que 

serão realizadas e selecionando o nível de dificuldade do treino. 

Estudos conduzidos por Klingberg (11) e Klingberg et al. (12) mostraram 

que a memória de trabalho pode ser treinada por meio de um outro programa 

computadorizado, denominado Cogmed. É um software distribuído pela editora 

Pearson, utilizado em vários países, inclusive no Brasil. Embora os estudos citados 

apontem que o treinamento intensivo da memória de trabalho faz com que o in-

divíduo apresente melhor desempenho nessa função específica, há questiona-

mentos sobre o efeito de generalização para outras funções ou funcionalidades da 

vida do indivíduo.  

Outro software desenvolvido é o Auxiliar na Reabilitação de Distúrbios Au-

ditivos (SARDA), inspirado nos fundamentos do Fast Forward Language (FFWL), 

que é um software norte-americano que atualmente está licenciado por uma em-

presa brasileira. Apesar de o FFWL ter sido desenvolvido para crianças com dis-

túrbios de linguagem, dislexia do desenvolvimento e usuários de implante coclear, 

http://www.schuhfried.at/
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estudos conduzidos no Brasil verificaram que, além de melhoras no âmbito da lin-

guagem, o uso em seus diferentes níveis propostos auxilia na melhora de FE sub-

jacentes, como contar estímulos e verbalizá-los, e ainda envolveria desafios em 

uma perspectiva cognitiva, como tomada de decisão, monitoramento, capacidade 

de autocorreção e regulação da magnitude da resposta (2). 

Há, ainda, o software Escuta Ativa (1), que apresenta 12 tarefas que visam a 

trabalhar prioritariamente habilidades auditivas, mas que, secundariamente, es-

timulam a atenção visual, coordenação visuomanual, memória auditiva, memória 

operacional, a integração do não verbal ao verbal e FE. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As ferramentas informatizadas, tanto de avaliação como de intervenção, 

comportam um maior volume de dados coletados, diminuem as chances de erro 

do avaliador, implicam em maior rapidez e eficiência tanto na aplicação e correção 

de testes como na implementação de uma intervenção e, consequentemente, re-

duzem as chances de erro de quem está avaliando. A interação do paciente com o 

computador promove maior tolerância ao cansaço e menor irritabilidade ao longo 

do processo, seja de testagem ou de intervenção, principalmente quando o público 

é infantil.  

Com a evolução da tecnologia e seu uso cada vez mais recorrente no dia a dia 

das pessoas, faz-se necessário o desenvolvimento e adaptação de instrumentos 

neuropsicológicos informatizados que possam ser testados cientificamente, para 

que produzam dados baseados em evidências. Dessa forma, será possível que se 

conheçam quais dessas ferramentas realmente são seguras, eficientes, eficazes e 

que podem de fato ser utilizadas na clínica para que outras pessoas sejam benefi-

ciadas com seu uso. 
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Crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) ou 

suspeita do quadro são cada vez mais comuns em serviços de saúde e educação, 

como pode ser observado nos consultórios médicos, psicológicos, nas nossas es-

colas e na sociedade de modo geral. A prevalência dos TEA nos EUA é estimada 

em uma em cada 59 crianças, e especificamente 25% a 30% não desenvolvem lin-

guagem verbal funcional (18). Outros indivíduos são minimamente verbais, ou 

seja, possuem repertório restrito de palavras (até 20) ou frases, ditas apenas em 

contextos limitados, com dificuldades significativas na comunicação interativa. 

Dificuldades na comunicação associadas a dificuldades na interação social, as-

sim como um padrão de interesses, atividades e comportamentos repetitivos e um 

padrão de interesses e sensibilidades sensoriais são as características para o diag-

nóstico de um indivíduo dentro dos TEA. Mais especificamente, crianças, jovens e 

adultos com TEA que apresentam dificuldades e prejuízos na comunicação verbal e 

não verbal necessitam apoio substancial ou muito substancial para iniciar, respon-

der e manter interações sociais em diferentes contextos. Dificuldades em imitação, 

presença de interesses específicos e restritos, dificuldades em expressão de senti-

mentos, de vontades e de opiniões geram, por sua vez, necessidades de apoio para 

desenvolver, manter e compreender relacionamentos em geral (1). 

O desenvolvimento de habilidades comunicativas em indivíduos com TEA 

que não apresentam linguagem verbal é um dos focos da prática clínica e de pes-

quisas da área. A ampliação do repertório comunicativo ocorre e deve ser treinada 

e praticada em oportunidades interativas, tanto em ambientes sociais e familiares, 
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quanto em ambientes escolares. Portanto, é necessário compreender quais são os 

aspectos implicados nesse desenvolvimento e no estabelecimento de uma comu-

nicação eficaz de pessoas com TEA. 

Dessa forma, o presente capítulo aborda os seguintes tópicos: as necessida-

des de suporte para comunicação e planejamento motor nos TEA, treinamento de 

parceiros de comunicação em interações e comunicação alternativa e ampliada 

(CAA), princípios de intervenções naturalísticas aplicadas à interação e à educa-

ção, definição e caracterização da CAA com recursos de alta tecnologia e, por fim, 

terminaremos o capítulo com os princípios da utilização de alta tecnologia em CAA 

para ampliação do repertório de comunicação de indivíduos com TEA.  

O termo CAA, utilizado em diversos momentos ao longo deste capítulo, refere-

se à comunicação alternativa e ampliada, caracterizada como uma área de pesquisa 

e prática clínica que se propõe a compensar dificuldades na linguagem. Para tal, uti-

liza-se de métodos para potencializar (ampliar) recursos comunicativos emergen-

tes ou códigos alternativos como figuras, desenhos ou outros símbolos.  

 

PLANEJAMENTO MOTOR NOS TEA  

 

Sabe-se que dificuldades comunicativas e sociais podem ser explicadas, pelo 

menos parcialmente, por alterações na entrada de estímulos sensoriais, seu pro-

cessamento e integração pelo sistema nervoso central, bem como por alterações 

na programação de respostas motoras (14, 16). A literatura descreve a prevalên-

cia aumentada de dificuldades no controle motor e modulação sensorial, incluindo 

movimento ocular, coordenação do movimento, processamento sensorial, coor-

denação olho-mão, encadeamento de ações e controle inibitório em indivíduos 

com TEA (8, 17). Sabe-se, também, que tais componentes de função motora e sen-

sorial estão implicados na linguagem e na comunicação, assim como no desenvol-

vimento de interações e relações sociais (7, 14). Nesse sentido, uma intervenção 

que considera as habilidades motoras para o desenvolvimento de habilidades co-

municativas e de interação em pessoas com TEA é de extrema importância, uma 

vez que o desenvolvimento da comunicação é essencial para sucesso escolar assim 

como para a inserção familiar e social.  

Para a compreensão da heterogeneidade dos sintomas clínicos apresentados 

por indivíduos com TEA, especialmente da relação entre comunicação e planeja-

mento motor, é importante que também se considerem seus depoimentos (autor-

relatos). Autorrelatos revelam que as diferenças sensoriais e de movimento difi-

cultam o início, a conclusão, a execução, a combinação e/ou a alternância de ações, 

emoções, pensamentos e fala (4). De acordo com Donellan et al. (7), a experiência 

e os depoimentos de indivíduos com TEA mostram que esses indivíduos, com fre-

quência, apontam suas diferenças e peculiaridades de comportamento, apesar de 

não serem capazes de controlá-las.  
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Quando se trata de planejamento motor, sabe-se que dificuldades nesse do-

mínio podem estar associadas a déficits de funções executivas nos TEA. Funções 

executivas são processos cognitivos de alto nível que permitem o controle delibe-

rado (voluntário) do nosso comportamento (9). Isso inclui inibir respostas e pen-

samentos automáticos em prol de comportamentos mais adequados, selecionar, 

manter e atualizar informações enquanto se trabalha com elas (9) ao manter um 

diálogo durante uma conversa, ler um texto ou fazer um exercício de matemática, 

por exemplo. Também inclui mudar de estratégia e de perspectiva para alcançar 

objetivos quando elas parecem ser ineficazes ou ineficientes, bem como planejar, 

monitorar e avaliar nossos comportamentos para tomada de decisões mais efica-

zes como, por exemplo planejar os movimentos do corpo ou da fala.  

Sabe-se que parte dos indivíduos com TEA apresenta prejuízos na organiza-

ção e no planejamento motor, mesmo quando há condições físicas de execução 

dos movimentos (7). Essas alterações, cujo quadro é denominado dispraxia, acar-

reta dificuldades importantes na execução das atividades de vida diária, na comu-

nicação (devido a dificuldades no planejamento e na execução das sequências de 

sons durante a fala) e na aprendizagem, com impacto no desempenho acadêmico.  

A dispraxia ou apraxia de fala na infância é uma alteração de natureza mo-

tora, ou seja, são dificuldades na execução nos movimentos da língua, dos lábios, 

mandíbula ou outras estruturas que acarretam prejuízos significativos na preci-

são e na consistência da produção e da prosódia da fala. Quando presente em pa-

cientes com TEA, uma das possibilidades de intervenção é a implementação de 

sistemas de comunicação alternativa.  

Frente às características e necessidades descritas acima, vê-se a importância 

do apoio a possibilidades de ampliação do repertório de comunicação em momen-

tos de interação para crianças e adolescentes com TEA. A utilização de comunica-

ção alternativa é um mediador dessa interação e pode ser utilizado em diversos 

contextos para desenvolver habilidades dessas pessoas. Pais, professores, colegas 

e outros profissionais podem ser treinados para promover essa comunicação da 

criança com TEA e o seu meio.  

 

TREINAMENTO DE PARCEIROS DE COMUNICAÇÃO EM CAA 

 

A promoção de habilidades comunicativas (comunicação por trocas de figuras, 

comunicação funcional, ou acesso a sintetizadores de voz) acarreta melhoras no 

comportamento adaptativo e diminuição de comportamentos-problema. Portanto, 

a utilização métodos de CAA se tornam de grande importância para a vida dessas 

famílias, como instrumento de ensino e de inserção na sociedade. A CAA vem para 

responder às necessidades de comunicação de crianças e adultos que não podem 

consistentemente utilizar a fala para uma comunicação funcional (3). Sabe-se que a 
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CAA pode ser inserida precocemente na vida da criança com dificuldades de comu-

nicação, sem que a sua utilização impeça o desenvolvimento de linguagem verbal, e 

que não é necessário nenhum pré-requisito como, por exemplo habilidades cog-

nitivas preservadas, para a sua implementação.  

Os pais ou os principais cuidadores são os parceiros de comunicação mais 

frequentes das crianças e deveriam ser incluídos como componentes-chave em 

qualquer intervenção de aquisição de linguagem e comunicação para seus filhos. 

A incorporação de CAA nas vidas das famílias pode ser um processo complexo e 

desafiador, o que pode ser mais complicado ainda quando o próprio clínico tem 

pouco treinamento em sua utilização ou em como dar suporte aos pais para o uso 

de sistemas de CAA (6). Frente a isso há a necessidade de profissionais desenvol-

verem treinamentos efetivos e bem estruturados para disseminação dos métodos 

de CAA para pessoas com TEA.  

A literatura demonstra que um treinamento sistemático é efetivo para que 

pais aprendam comportamentos que podem favorecer o desenvolvimento de lin-

guagem de seus filhos com TEA, incluindo: (a) o número de oportunidades de in-

teração pais-criança; (b) maior responsividade às tentativas comunicativas da cri-

ança; (c) quantidade e qualidade do estímulo que os pais oferecem; (d) uso de es-

tratégias de aprendizagem e desenvolvimento de linguagem (12). A ideia princi-

pal de um treinamento é que pais e cuidadores aprendam naturalmente durante 

as interações com as crianças, mas que, ao mesmo tempo, sejam sistematicamente 

treinados durantes essas interações para serem parceiros de comunicação efeti-

vos no dia a dia dos filhos. Tais pesquisas que investigam a eficácia do treinamento 

de pais encontram melhoras na linguagem receptiva e expressiva das crianças 

com TEA e com deficiência intelectual. Kaiser e Roberts (12) afirmam que os pais 

conseguem aprender, generalizar e manter as estratégias de ensino naturalístico 

com os filhos. Os próprios pais de crianças com TEA revelam que precisam de mais 

informações e treinamento dos profissionais sobre como utilizar os aplicativos e 

dispositivos com objetivo de comunicação.  

Walter e Almeida (19) utilizaram o Programa de Comunicação Alternativa 

para Familiares (ProCAFF) para treinamento de três pais de adolescentes com 

TEA para comunicar desejos, necessidades e emoções no contexto familiar. A in-

tervenção junto aos pais enfatizou a forma de falar com os filhos e a maneira de 

redirecionamento ao painel de comunicação, que é uma adaptação do Picture Ex-

change Communication System (PECS Adaptado; Sistema de Comunicação por Troca 

de Figuras), sempre que as mães não compreendiam os jovens. Todos os três parti-

cipantes atingiram o nível de 75% do uso de CAA para expressar as suas necessida-

des, apesar de a maioria dos atos comunicativos ainda ser iniciada ou redirecionada 

pela mãe. As pesquisadoras identificaram as seguintes estratégias como as mais efica-

zes na intervenção: resposta mediante a entrega de uma figura; constância na solicita-

ção das figuras; solução de problemas e dificuldades encontradas por familiares no 
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processo; reforço positivo aos pais quando expressavam compreender melhor a co-

municação dos filhos; a proibição de as mães direcionarem ou assumirem o que 

os filhos querem; redirecionamento ao painel de comunicação quando a atitude 

ou a fala era não inteligível; e oferecimento do modelo verbal (19). A determina-

ção das características a serem ensinadas em um treinamento é essencial para re-

plicação de tal modelo de treinamento de pais e apoio no desenvolvimento de es-

tratégias de promoção de uso da CAA para adolescentes com TEA. Oferecer aos 

pais treinamento e coaching adequados para promoção de comunicação pelo uso 

de iPad é uma ferramenta importante para uma intervenção eficaz e com efeitos 

de longo prazo na comunicação dessas crianças e jovens com TEA. 

 

PRINCÍPIOS DE INTERVENÇÕES NATURALÍSTICAS  

APLICADOS À INTERAÇÃO COM CAA E À ESCOLA  

 

Treinamento em CAA também pode ser feito em momentos de interação e 

com a utilização de princípios de intervenção naturalística. Intervenções natura-

lísticas podem ser feitas tanto por pais, profissionais ou professores e ocorrem 

durante contextos, atividades e rotinas típicas da família e da criança. Em uma in-

tervenção naturalística, o professional ou familiar organiza o ambiente, atividade 

ou rotina, dá suporte para que a criança engaje no comportamento alvo, expande 

ou modula o comportamento quando necessário e organiza consequências natu-

rais para reforço do comportamento alvo ou habilidade a ser aprendida. Essas in-

tervenções naturalísticas compreendem sessões sem uma estrutura pré-determi-

nada, utilizando o interesse e o tempo da criança, em diferentes locais e com dife-

rentes atividades ou estímulos.  

Diversas intervenções naturalísticas, como o Pivotal Response Training 

(PRT) (13) e o Project ImPact (10), descrevem ganhos na comunicação, quando 

habilidades são treinadas utilizando alguns princípios gerais, incluindo: seguir as 

escolhas da criança, criar uma oportunidade para a pessoa se engajar e comunicar, 

dar tempo e esperar a resposta, responder ao comportamento da criança como 

intencional e com sentido, seguir a criança e modelar uma resposta ainda mais 

complexa, reforçar e expandir as respostas (Modelo Project ImPact) e/ou utilizar 

o interesse da criança, reforçar as tentativas – não só o comportamento final cor-

reto –, variar as atividades e promover reforçamento natural (Modelo PRT). Tais 

modelos são somente exemplos de diversas estratégias empregadas em interven-

ções naturalísticas que se mostram efetivas para crianças com TEA. Em geral, uma 

intervenção naturalística efetiva abrange um ensino controlado que ocorre em di-

versos contextos naturais, derivados do interesse da criança, e tal ensino / apren-

dizado é estruturado por um mediador.  

  



191 

A promoção de CAA em ambientes naturais, como a escola ou a casa, vem mos-

trando resultados positivos na comunicação de crianças e adolescentes com TEA 

(15). Nunes e Hanline (15) descrevem uma intervenção naturalística implementada 

por uma mãe que promove o uso de sistema pictográfico de comunicação junto ao 

seu filho com TEA, tanto para rotinas diárias quanto para brincadeiras. Estratégias 

baseadas na Análise do Comportamento Aplicada (ABA, do Inglês Applied Beha-

vior Analysis), como mando, modelagem, comentário e organização do ambiente 

foram ensinadas para a mãe, a fim de estimular e promover a utilização de CAA 

pelo seu filho. As pesquisadoras observaram aumento no uso de iniciativas e res-

postas, no uso do sistema CAA e no uso de gestos nas brincadeiras. 

Devido aos comprometimentos que apresentam na comunicação expressiva 

e receptiva e na interação social e pelo padrão restrito e repetitivo de comporta-

mento, crianças com TEA podem apresentar dificuldades no desempenho das ati-

vidades em sala de aula regular e pouca interação com as outras crianças. No en-

tanto, o mesmo ambiente escolar é um espaço de intervenção educacional, uma 

vez que pode promover condições para as crianças com TEA se desenvolverem. 

No ambiente escolar, os indivíduos com TEA estão imersos em um meio que 

permeia as relações sociais e as necessidades de comunicação. A inclusão escolar, 

no ensino regular, pode oferecer oportunidades para que as crianças com TEA se 

relacionem com crianças da mesma faixa etária, possibilitando a aquisição de ha-

bilidades sociais a partir das trocas interativas que ocorrem nesse espaço de 

aprendizagem (20). Dessa forma, intervenções com crianças com TEA no contexto 

escolar necessitam de direcionamento, uma vez que o processo de inclusão dessas 

crianças exige maior cuidado. A escola possui um papel muito importante em pro-

mover experiências de interação social, visando ao desenvolvimento social e de 

novos comportamentos, auxiliando a criança a lidar dificuldades nessas compe-

tências (20). Constantemente, um dos objetivos dos programas de intervenção é 

a aquisição das habilidades de linguagem e comunicação. Nesse sentido, o uso de 

recursos visuais e de sistemas pictográficos nas adaptações pedagógicas pode au-

xiliar na compreensão dos conceitos ensinados, sendo fundamentais no processo 

de inclusão de pessoas com TEA na escola regular. 

Assim, as crianças que apresentam comprometimento na comunicação ver-

bal podem necessitar do uso de alguma CAA nesse contexto educacional, demons-

trando efeitos promissores do uso da CAA e podendo ser benéfico para toda a co-

munidade escolar, apresentando melhora qualitativa nas interações entre profes-

sor-aluno (20), uma vez que a CAA tem como objetivo realizar a compensação das 

dificuldades na comunicação expressiva e receptiva, de forma temporária ou per-

manente. 

Os recursos e estratégias pedagógicas que visam a favorecer a inclusão esco-

lar de alunos com TEA necessitam de profissionais especializados e do envolvi-

mento de todos no processo de inclusão, de forma que esses alunos possam ter a 
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oportunidade de participar efetivamente do espaço escolar e ampliar a sua habi-

lidade de comunicação (20).  

 

CAA COM RECURSOS DE ALTA TECNOLOGIA  

 

A utilização de tecnologias, como computadores, tablets e outros dispositi-

vos móveis, é promissora, vem sendo praticada em números sem precedência e 

precisa ser estudada com mais profundidade. O uso do tablet como recurso de 

CAA é funcional somente se for disponibilizado para uso durante o dia todo, em 

todos os contextos, e com diferentes parceiros de comunicação, incluindo princi-

palmente pais e outros membros da família. Tais instrumentos podem ser utiliza-

dos como recurso na promoção de habilidades acadêmicas e outras habilidades 

importantes, como as visuomotoras, sociais e funcionais, mas, principalmente, 

como ferramenta comunicativa para muitas crianças e jovens com TEA (11).  

Kagohara et al. (11) levantaram a literatura existente sobre o uso de tecno-

logias móveis para a prática de diversas habilidades para pessoas com deficiência. 

Os achados apontam a utilização de diversos aplicativos como benéfica, principal-

mente na habilidade comunicativa. Os autores defendem que técnicas de ensino 

de CAA podem ser transpostas para a utilização em interface tecnológica e na re-

quisição de itens preferidos. As únicas funções comunicativas examinadas por es-

ses estudos foi nomeação e requisição, e nenhum incluía o treinamento de pais 

como parceiros de comunicação.  

Alguns aplicativos para comunicação de crianças com TEA estão disponíveis 

em Português brasileiro. Uma pesquisa que ofereceu o aplicativo SCALA para três 

crianças com idades de 3 a 5 anos (2) reporta aumento de intencionalidade e ges-

tos para comunicação (como isolamento do dedo ao apontar), assim como uma 

aceitação em casa para a sua utilização. Assim como o SCALA, o desenvolvimento 

do aplicativo VOX4ALL (5) contou com uma análise da interface com o usuário. O 

VOX4ALL foi desenvolvido para indivíduos com necessidades complexas de co-

municação, incluindo pessoas com TEA, e seus autores apontam para os benefícios 

no desenvolvimento de habilidades comunicativas e, consequentemente, sociais 

com a utilização desse sistema.  

De maneira geral, um tablet ou iPad são somente ferramentas que podem 

ser utilizadas para comunicação. No entanto, além desse recurso em si, é necessá-

ria também uma compreensão clara sobre sua estratégia de implementação, prin-

cipalmente para função comunicativa. Dessa maneira, é essencial que determine-

mos princípios de utilização da tecnologia móvel (tablet ou iPad) como instru-

mento de ampliação de repertório comunicativo dentro de interações sociais ou 

acadêmicas.  
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PRINCÍPIOS DE UTILIZAÇÃO DE ALTA TECNOLOGIA EM CAA  

PARA AMPLIAÇÃO DO REPERTÓRIO DE COMUNICAÇÃO DE  

CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TEA 

 

A ampliação do repertório comunicativo é a possibilidade de uma criança ou 

adolescente interagir, participar de jogos, de atividades acadêmicas, engajar-se em 

conteúdos escolares por meio da comunicação. A utilização de comunicação em con-

textos interativos, tanto na escola quanto na clínica ou em atividades sociais, de-

pende de um conhecimento do instrumento, de treinamento do parceiro de comu-

nicação e, por fim, prática, prática e mais prática na utilização do equipamento 

dentro do contexto interativo.  

Alguns princípios baseados na literatura são essenciais para implementação 

do tablet como um instrumento de comunicação. Os Quadros 1 a 4 apresentam 

alguns desses princípios, que são baseados nas características e questões levanta-

das para pessoas com TEA e como a utilização do tablet pode levar em conta essas 

características e dar suporte para a comunicação dessas crianças e jovens.  

 

 

Quadro 1. Princípios dos aspectos físicos do sistema de comunicação, levando-se em considera-
ção aspectos de planejamento motor.  

A. 
Utilização sistema de comunicação em equipamento eletrônico como um tablet que pode 
ser utilizado em diferentes ambientes da criança ajuda na generalização da função comuni-
cativa do sistema, além da motivação pelo equipamento eletrônico. 

B. 
Feedback automático da resposta da tela sensível ao toque auxilia a experiência de causa e 
efeito e promove rapidez na compreensão da função comunicativa do aplicativo. 

C. 

A possibilidade de oferecer telas com linhas e colunas estáticas, em que o vocabulário está 
sempre na mesma posição visuoespacial, auxilia no planejamento visuoespacial para co-
municação, antecipação e predição dos estímulos, o que dá suporte para a automatização 
para ampliação do repertório para comunicação. 

D. 

Na primeira tela, programa-se o que chamamos de vocabulário básico, o que significa que a 
pessoa consegue se comunicar basicamente em todos os ambientes com Sim e Não, Mais e 
Pare, e verbos como quero, ir, entre outros. Além disso, o sistema se baseia na utilização de 
vocabulários diversificados, incluindo artigos, adjetivos, advérbios, pronomes, não somente 
substantivos modelando a linguagem falada. 

E. 
Programam-se cores diferentes nas caixas dos símbolos para tipos diferentes de pala-
vras, como pronomes, verbos, substantivos etc. Essa codificação baseada em cores é um re-
curso visual e cognitivo que auxilia o aprendizado por equivalência e a formação de frases. 

F. 

A utilização do sintetizador de voz, que fala em voz alta as palavras e frases e deve ser pre-
ferencialmente com voz relativa ao gênero de identificação da pessoa, promove um feedback 
auditivo imediato para o indivíduo, auxiliando o seu processamento multimodal (figura, pa-
lavra escrita e palavra falada). Tal recurso também facilita a participação social no grupo em 
que está inserido, que irá ouvir a ideia sendo comunicada.  
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Quadro 2. Princípios da estrutura da interação, levando-se em consideração questões sociais e 
relacionais. 

A. 
Iniciar a utilização do equipamento com o pedido de atividades de interesse da criança e 
que sejam motivadoras para elas. Por exemplo, a criança aciona “mais” para assistir mais do 
seu vídeo favorito. 

B. 

Começar com pedidos (acesso ao item, reforço imediato) e, depois, ampliar para descrições 
e comentários, ainda com seus temas de interesse. Pedidos têm uma relação direta com a 
representação e o acesso ao item (reforçamento), o que auxilia na compreensão da utiliza-
ção do equipamento como mediador de comunicação. 

C. 

Utilizar perguntas estruturadas e para as quais a resposta esteja programada no equipa-
mento de comunicação, evitando perguntas abertas com muitas possibilidades de respostas. 
Perguntas estruturadas tem opções implícitas, mas se, mesmo com uma pergunta mais fe-
chada, a criança ou jovem não responder, o parceiro de comunicação pode oferecer as op-
ções de resposta. Por exemplo, ao perguntar “qual é o seu animal de estimação?”, você abre 
uma página de animais, a criança escolhe uma delas. Se ela não escolher, você pode, ainda, 
apontar para duas opções, como “gato” ou “cão”.  

D. 
Utilizar essas perguntas estruturadas durante jogos e brincadeiras interativas para pro-
mover trocas com função comunicativa e motivadora. Por exemplo, vamos jogar bola, você 
quer a “grande” ou a “pequena”? 

 

Quadro 3. Princípios educativos, levando-se em consideração questões de aprendizagem. 

A. 
Oferecer interações estruturadas com opções e alternativas (como “sim” e “não,” escolhas 
de jogos, cores de massinha, livro que irão ler, vídeo que irá assistir etc.) para dar estrutura 
visual e repertório para promover a escolha da criança entre itens de seu interesse. 

B. 
Modelar o uso do equipamento para a criança ou jovem se familiarizar com seu uso. Dizer, 
“Ah, você está mexendo na porta, você quer SAIR?”, e você pode acionar o símbolo “sair” e 
deixar o jovem sair.  

C. 

Oferecer hierarquia de dicas para promover a resposta no tablet, incluindo apoio manual, 
gestual, verbal, visual, indireto, até a pessoa conseguir fazer de maneira independente. 
Quando começamos o processo, podemos começar de menos para mais suporte. Isso quer 
dizer que você pode fazer a pergunta estruturada e ver se a pessoa responde de maneira in-
dependente. Se ela não acionar nenhum símbolo, você pode mostrar onde está a imagem de 
resposta ou as opções de resposta (suporte gestual). Se não houver resposta, você pode falar 
a resposta e mostrar (suporte verbal e gestual). Se não houver resposta, você pode dar apoio 
manual para acionar o símbolo (suporte manual). A ideia é que você está ensinando a pessoa 
a utilizar o equipamento, então faça uma pergunta que estimule uma resposta previsível 
como, por exemplo, o jovem está assistindo a um vídeo de que gosta muito, e você pausa o 
vídeo. Você pergunta: “quer mais vídeo?” e traz o tablet para a frente dele. Se ele não respon-
der, você diz “você quer MAIS vídeo?”, apontando para a palavra “mais” no sistema. Se ele 
não responder, você pode dizer “Se você quiser assistir mais vídeo, acione a palavra “mais”, 
auxiliando manualmente a criança a acionar o símbolo “mais”. 

D. 

Promova escolhas e comentários em ambientes em que o comportamento naturalmente 
ocorre. Tal prática oferece aprendizagem à pessoa inserida no contexto, sem a necessidade 
de generalização posterior. Por exemplo, pedir “lanche” na hora de se alimentar, ou pedir 
para “sair” na hora de ir embora. 

E. 

Trabalhar aprendizagem sem erros, tanto na parte motora (dando apoio manual quando neces-
sário, já descrito na hierarquia de dicas) quanto no tipo de pergunta, evitando perguntas que te-
nham resposta de certo e errado. Por exemplo, em vez de perguntar, “de que cor é essa massinha 
que estamos brincando?”, pergunte “qual a cor de massinha com que você quer brincar?” 

F. 
Praticar os mesmos vocabulários constantemente, a prática é a única maneira de garantir 
planejamento motor adequado e automatizado, garantindo que as dificuldades motoras não 
interfiram na acurácia da resposta. 
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Quadro 4. Princípios de reforçamento, levando-se em consideração a consequência. 

A. 

Oferecer reforço, de preferência natural ao item ou ideia que foi comunicada, imediatamente 
após o símbolo ter sido acionado. Por exemplo, utilizar a comunicação em uma situação de brin-
cadeira em que a criança pode pedir “bolha de sabão” acionando o símbolo, ou um jovem pode 
pedir para “sair” para ir ao quintal. 

B. 

Redirecionamento da resposta, se você fez uma pergunta e, sem apoio, a criança escolheu a res-
posta que não corresponde, você pode direcionar para a resposta certa, sem enfatizar o erro em 
si. Por exemplo, se você pergunta qual o animal de estimação, e a criança responde macaco, você 
pode redirecionar e dizer “acho que na sua casa não tem um macaco, mas você tem um gato”, 
modelando a resposta “gato”.  

C. 

Terminar em sucesso sempre. Garantir que cada tentativa de interação e comunicação termine 
com acesso ao item ou com uma resposta verbal que demonstre que a pessoa foi ouvida. O uso 
do equipamento faz parte de uma interação, e uma interação bem sucedida termina com res-
posta de ambas as partes. 

D. 

Expandir o vocabulário após o aprendizado inicial combinando duas palavras, utilizando as 
mesmas palavras em diferentes ambientes. Por exemplo, a menina que escolhia “mais” para ter 
acesso a mais massinha depois acionará “mais massinha.” Ir acrescentando palavras quando a 
criança ou jovem já dominar o pedido da atividade. Fazer o mesmo para comentários e outros 
tipos de comunicação.  

E. 
Ao expandir, proporcionar uma atividade já aprendida após uma nova, que exija mais esforço da 
criança ou jovem. Quando intercalamos uma atividade mais fácil com uma mais difícil, a 
pessoa segue motivada a continuar tentando as atividades mais difíceis.  

F. 

Espaçar o reforçamento para ampliação do repertório de comunicação e atividades comuni-
cativas. Por exemplo, o jovem sempre podia escolher sua atividade mais motivadora, depois essa 
opção só é oferecida alternadamente a uma atividade diferente. Por exemplo, o jovem escolhia as-
sistir a vídeos, mas, posteriormente, ele escolherá entre livro e jogo, e depois pode voltar ao vídeo. 
Dessa maneira você treina vocabulário e habilidades diferentes dentro de um contexto de interação. 

 

 

O presente capítulo proporciona algumas sugestões de delineamento de um 

processo para o uso de CAA em indivíduos com TEA baseadas nas características 

gerais dos TEA, em princípios de intervenções naturalísticas e possibilidades de 

alta tecnologia com a utilização de tablets. O objetivo não foi esgotar todas as pos-

sibilidades sobre o uso de CAA no TEA, mas trazer informações para a prática de 

profissionais que atuam na área.  
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A educação brasileira apresenta índices considerados muito inferiores e de 

baixo desempenho em parâmetro mundial, sendo que uma das questões mais pre-

ocupantes dentro desse cenário é a alfabetização. Esses problemas são reflexos de 

falta de currículos estruturados e de estratégias de ensino baseados em evidências. 

Assim, os currículos devem levar em consideração que a alfabetização e a aprendi-

zagem da leitura são processos que necessitam de ensino específico e explícito (11).  

Nesse contexto, a Educação Infantil é o fundamento da educação básica e o 

primeiro ciclo de aprendizado das crianças, tendo como eixos estruturantes a in-

teração social e o brincar (3). A partir disso, as formas de avaliação e intervenção 

nessa faixa etária podem seguir os preceitos da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e favorecer o desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem da leitura e 

escrita. Assim, a Educação Infantil deve ser considerada um período essencial para 

a promoção de importantes habilidades no desenvolvimento das crianças. 

Das habilidades importantes para o sucesso acadêmico, especificamente no 

período da Educação Infantil, a linguagem se destaca por ser fundamental para o 

desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, ambas primordiais em nossa 

sociedade. Assim, atividades pré-alfabetização e estimulações durante esse pro-

cesso inicial contribuem para o desenvolvimento linguístico na Educação Infantil 

e nos anos posteriores da escolarização (5).  

Dessa forma, o presente capítulo apresenta a importância da habilidade de 

linguagem para o desenvolvimento infantil, além de apresentar as habilidades 
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preditoras para a aprendizagem da leitura e escrita que podem ser avaliadas e 

promovidas na Educação Infantil. E, por fim, serão apresentadas formas de avali-

ação e intervenção das principais habilidades discutidas ao longo do texto.  

 

LINGUAGEM E SUA IMPORTÂNCIA PARA O  

DESENVOLVIMENTO DA LEITURA 

 

Comunicação é um fator essencial do desenvolvimento humano, que permite 

a interação com o outro e com o ambiente. Assim, a habilidade de linguagem per-

mite a comunicação e constrói elementos necessários para a interação social, en-

volvendo não só os signos específicos da língua, mas também a interação e cons-

trução do pensamento e expressão de conhecimentos adquiridos (2). 

A linguagem é definida como um sistema organizado de símbolos com fun-

ção de codificar, estruturar e consolidar dados sensoriais, permitindo a troca de 

informações. Assim, essas habilidades são intensificadas na primeira infância e na 

pré-escola devido ao impacto dos fatores ambientais e de interação nessa fase do 

desenvolvimento. Assim, o desenvolvimento da categorização e o estabeleci-

mento de interação social são intensificados com o desenvolvimento da lingua-

gem. Esse desenvolvimento depende de fatores neurobiológicos, como mecanis-

mos auditivos que permitem distinguir sons falados e expressão de sons. Assim, a 

integridade dos sistemas anatômico e fisiológico relacionados à audição é o fator 

primordial para o desenvolvimento da linguagem (2, 8).  

Estudos apontam que a linguagem é uma habilidade muito influenciada por es-

tímulos e aspectos ambientais, como pobreza e escolaridade dos pais, sendo que um 

dos fatores sociais mais impactantes nesse período é a escolaridade materna (8). Com 

isso, nem todas as crianças entram na escola igualmente preparadas devido aos pre-

juízos ocasionados por falta de estímulos sociais, econômicos e ambientais (13).  

Em geral, a linguagem oral começa a se desenvolver a partir de estímulos au-

ditivos do ambiente até a habilidade de juntar mais de uma palavra para formar fra-

ses e, assim, se expressar. Na Educação Infantil, é esperado que as crianças com ida-

des entre 4 e 5 anos tenham um vocabulário de cerca de 1.500 a 2.200 palavras, e 

façam diversas perguntas, elaborem frases complexas e discutam sentimentos (7). 

Alguns sinais de atraso no desenvolvimento linguístico podem surgir na in-

fância e devem ser analisados na pré-escola: não reação a sons como campainha e 

telefone; vocabulário restrito; ausência de fala ou fala incompreensiva após período 

adequado de desenvolvimento; dificuldades em interação social; nenhuma pala-

vra emitida até 18 meses de idade; não uso de duas palavras juntas aos 2 anos de 

idade e ausência de jogo simbólico e imitativo nessa idade; não formação de sen-

tenças e discurso incompreensivo aos 3 anos de idade (2).  
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A linguagem escrita apresenta componentes e processos diferentes em rela-

ção à linguagem oral. A linguagem escrita pode ser definida como representação 

da linguagem oral, porém com outras representações inerentes como o mapea-

mento espacial e físico (10). Assim, a linguagem escrita tem componentes inatos 

mais fracos do que a linguagem oral, ou seja, dependem do aprendizado formal. 

Para que a linguagem escrita se desenvolva é necessário o desenvolvimento ade-

quado em qualidade e quantidade das habilidades de linguagem oral. Portanto, 

para a alfabetização, a linguagem oral necessita estar bem consolidada (2).  

Antes do aprendizado formal da leitura, é necessário o desenvolvimento de 

habilidades mais simples que terão impacto essencial no aprendizado da leitura 

(19). Dentre essas habilidades, podem-se destacar seis habilidades principais (13): 

 Conhecimento alfabético: conhecimento dos nomes e integração entre 

sons-grafemas. 

 Consciência fonológica: habilidade de detectar, manipular ou analisar a lin-

guagem oral independentemente do significado, incluindo a habilidade de 

distinguir ou segmentar palavras, sílabas e fonemas. 

 Nomeação automática rápida: habilidade de integrar rapidamente os com-

ponentes visuais e verbais dos estímulos apresentados.  

 Escrita inicial ou escrita do nome: habilidade em escrever letras isoladas 

quando requerido ou escrever um dos próprios nomes.  

 Memória fonológica: habilidade em lembrar das informações faladas por 

curto período de tempo.  

Além disso, outra habilidade muito relevante nesse período é o vocabulário. 

O vocabulário é uma habilidade importante e que se desenvolve rápido nesse pe-

ríodo. As crianças aprendem palavras novas e criam categorias lexicais para essas 

palavras, relacionando rótulos a objetos do cotidiano. À medida que o desenvolvi-

mento do vocabulário acontece, a capacidade de interação verbal com o ambiente 

aumenta, pois a criança se torna capaz de conhecer e estabelecer conceitos. Aos 5 

anos de idade, as crianças já conhecem por volta de cinco mil palavras (8). 

Dentre as habilidades preditoras, duas se destacam como principais para o 

desenvolvimento da leitura bem como para a identificação precoce de possíveis 

dificuldades no processo de alfabetização: consciência fonológica e nomeação au-

tomática rápida (19). 

Consciência fonológica é a capacidade de representar informações fonológi-

cas de maneira consciente, ou seja, de identificar, comparar e manipular fonemas, 

isto é, as unidades inicias e menores das palavras ditas oralmente 5, 11). O desen-

volvimento fonológico natural ocorre de unidades linguísticas maiores (palavras) 

para unidades menores como sílabas e fonemas. Porém, o desenvolvimento da 

consciência dos fonemas não ocorre naturalmente e, portanto, necessita do ensino 
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explícito. Crianças com desenvolvimento fonológico ineficaz já na primeira infân-

cia podem vir a apresentar prejuízos significativos na aquisição e no desenvolvi-

mento adequado da leitura e escrita. Assim, o primeiro passo é conhecer as letras, 

discriminá-las visualmente e diferenciar seus sons (11).  

A nomeação automática rápida é a habilidade em integrar os estímulos visuais 

com suas representações verbais de maneira rápida e eficiente. Esses estímulos 

podem ser desde letras isoladas até figuras e cores. Portanto, essa habilidade se 

relaciona com o tempo em que a informação é processada, a fim de integrar o re-

conhecimento de estímulos visuais com os aspectos expressivos da linguagem. Tal 

habilidade demanda a integração de diferentes funções cognitivas como: percep-

ção, motricidade, atenção, linguagem e funções executivas. Tem relação com o de-

senvolvimento posterior da leitura, pois, durante a leitura, essa integração visual-

verbal deve ocorrer de maneira rápida e acurada para que o leitor possa identifi-

car e compreender o material lido. Porém, a habilidade de nomeação automática 

rápida se desenvolve antes da capacidade de leitura e, com isso, pode ser identifi-

cada durante a Educação Infantil. É uma habilidade preditora de fluência de lei-

tura, diferentemente de consciência fonológica, que está relacionada com as habi-

lidades de acurácia (19).  

As etapas do processamento de informações durante a nomeação automá-

tica envolvem, primeiramente, o processamento visual para detecção de caracte-

rísticas e discriminação visual dos estímulos que estão sendo vistos. Após essa 

etapa, é necessário que haja integração de características visuais com as represen-

tações ortográficas, numéricas ou imagéticas previamente armazenadas, depen-

dentes do tipo de estímulo. Posteriormente, é necessário o acesso às representa-

ções fonológicas armazenadas necessárias para a identificação correta do nome 

do símbolo. Por fim, ocorre o acesso e a recuperação de registro fonológico e pos-

terior ativação e integração de informações semânticas e conceituais com todas as 

outras informações. Essa etapa final auxilia no entendimento da informação para 

que, durante a tarefa de nomeação, possa ser acessado o significado que possibi-

lita a compreensão daquilo que está sendo visto. Portanto, são etapas que, poste-

riormente, auxiliarão na leitura correta e rápida (19).  

Além das habilidades discutidas acima, é importante frisar que o aprendi-

zado da leitura e escrita permite o desenvolvimento de outras habilidades cogni-

tivas, como memória, cognição social, processos executivos e de raciocínio e pro-

cessamento visual. Porém, o impacto da alfabetização sobre habilidades linguísti-

cas propriamente ditas é mais descrito e analisado pela ciência. Esse impacto 

ocorre sobre habilidades de processamento da fala, memória verbal de curto 

prazo, conhecimentos lexical e semântico e habilidades metalinguísticas, como a 

consciência fonológica (10). 

A alfabetização é formada por representações e processos que os indivíduos 

adquirem como consequências diretas do ensino da leitura e da escrita. Dessa 
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forma, a alfabetização é adquirida na escola, a partir de anos de escolarização e 

aprendizado (10). Assim, alfabetização é apropriar-se do código linguístico e usar 

esse código para identificar palavras e seus significados. Para isso, torna-se neces-

sário o ensino de habilidades de reconhecimento das letras do alfabeto, habilidades 

fonológicas, e mapeamento dos estímulos visuais (grafemas) e seus sons (fone-

mas) (11). A escola é o ambiente que melhor proporciona estimulação ao desen-

volvimento infantil (2). Assim, muitas outras habilidades cognitivas e sociais são 

adquiridas nesse ambiente, fazendo que a escola desempenhe papel essencial no 

processo de desenvolvimento infantil e de aprendizado (10).  

O aprendizado da leitura tem como objetivo final a compreensão do material 

lido. Dentro disso, componentes cognitivos distintos devem estar presentes em 

leitores iniciais ou experientes. Dentre essas habilidades, a compreensão auditiva, 

a decodificação e a fluência são descritas como essenciais para a leitura eficaz e 

para a compreensão do material lido. A partir disso, a compreensão da leitura 

pode ser entendida em uma equação simples de: 

Compreensão de leitura (CL) = Decodificação X Compreensão Oral / Auditiva. 

 Portanto, para a leitura eficiente é necessário o bom desenvolvimento tanto 

da habilidade de decodificação quanto das habilidades de linguagem oral e com-

preensão auditiva (1). 

A compreensão do material lido está, portanto, relacionada à compreensão 

da linguagem oral em conjunto com desenvolvimento de outras habilidades, como 

o reconhecimento de palavras. Com o aprendizado da leitura, a alfabetização pode 

alterar a maneira como as pessoas processam a linguagem falada. Nesse processo 

de compreensão do material lido, o leitor constrói uma representação mental de 

uma mensagem textual ou auditiva. Essa representação acontece em níveis múlti-

plos: nível de sentença (processo sintático) e nível do texto. Assim, as crianças de-

vem aprender a identificar as palavras com facilidade e a decodificar seu signifi-

cado relevante na representação mental que estão construindo. O significado do 

texto (contexto) consiste em proposições linguísticas baseadas nos significados 

das palavras e nas relações entre elas (6).  

A linguagem de qualquer texto, falado ou escrito, não é completamente ex-

plícita, exige que o leitor faça interferências que conectem os elementos do texto 

e tornem o texto coerente. Com a aquisição da capacidade de leitura, as crianças 

se aproximam do modelo adulto de interferência (6).  

Portanto, conclui-se que a conexão com a compreensão pode vir do proces-

samento fonológico, passando pela identificação das palavras. O desenvolvimento 

de representações de palavras de qualidade pela criança é um dos principais in-

gredientes da leitura fluente. Essas representações devem ser adquiridas, em 

grande parte, por meio da própria leitura. À medida em que as crianças desenvol-

vem habilidades de leitura de palavras, a compreensão se torna menos limitada 
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pela identificação e mais influenciada por outros fatores. O envolvimento ativo 

com o significado do texto ajuda o leitor a representar o conteúdo textual de um 

modo que promova a aprendizagem (em vez de um entendimento superficial e 

incompleto) e a atração pela leitura (6).  

Ainda, estudos apontam três categorias de componentes como essenciais 

para o desenvolvimento adequado da leitura: cognitivos, psicológicos adicionais e 

ambientais. Os componentes cognitivos se referem ao reconhecimento de pala-

vras e compreensão oral, como descrito anteriormente. Os componentes psicoló-

gicos estão relacionados com a motivação, interesse, estilo de aprendizagem, den-

tre outros componentes emocionais. Já o componente ambiental está relacionado 

com componentes ecológicos relativos a ambiente familiar e cultural, ambiente de 

sala de aula, influência de pares, expectativa do professor e a língua (16).  

A partir disso, a Educação Infantil é de extrema importância para o desen-

volvimento integral das crianças, tendo como função o desenvolvimento cognitivo 

e de linguagem, bem como o desenvolvimento social e emocional. Nesse âmbito, 

muito se discute sobre o período correto em que se deve iniciar a alfabetização. 

Hoje, tem início no primeiro ano do Ensino Fundamental, aos 6 anos de idade, e a 

Educação Infantil tem como papel fundamental estimular habilidades básicas e 

preditoras para o desenvolvimento eficaz da leitura (11). Devido a esse papel, pre-

juízos de linguagem identificados no período da Educação Infantil podem ser es-

timulados e minimizados com estratégias simples, orientação a familiares e iden-

tificação precoce. Diversos estudos apontam que dificuldades de aprendizagem 

podem estar relacionadas a atrasos e alterações na linguagem. Assim, a linguagem 

no período pré-escolar e infantil é base e preditora para o desenvolvimento da 

leitura e da escrita. A identificação precoce dessas dificuldades pode prevenir pre-

juízos futuros no aprendizado (8).  

 

AVALIAÇÃO DA LINGUAGEM E  

HABILIDADES PREDITORAS DE LEITURA 

 

O processo avaliativo como um todo deve ser composto de diferentes ambi-

entes e fontes de informação, bem como investigar a história prévia e de desen-

volvimento da criança (2). Mais especificamente, para a avaliação da linguagem, é 

necessário considerá-la em sua totalidade, levando em conta os processos envol-

vidos nesse construto. Avaliar a linguagem em crianças mais novas é essencial 

para auxiliar na identificação de dificuldades e atrasos, contribuindo, assim, para 

a elaboração de intervenções e políticas públicas. 

A partir disso, testes padronizados e normatizados para a população brasileira 

auxiliam nessa identificação precoce de possíveis dificuldades. No Quadro 1 são 

apresentados apresentamos testes utilizados na avaliação da linguagem em pré-
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escolares. A partir dos dados desse quadro, os testes disponíveis para essa faixa etá-

ria avaliam, em sua maioria, as habilidades preditoras de nomeação automática, 

consciência fonológica e vocabulário. Além disso, podem ser avaliadas as habilida-

des de memória fonológica e habilidades mais gerais como atenção e habilidades 

motoras.  

 

 

Quadro 1. Testes padronizados e normatizados para a população brasileira para avaliação de 
linguagem. 

TESTES HABILIDADE AVALIADA 
IDADE DE 

APLICAÇÃO 
AUTORES 

TENA Nomeação automática 3 a 9 anos 
Silva, Mecca e  

Macedo 

Prova de  
Consciência Fonológica 
por produção Oral 

Manipulação dos sons da fala 3 a 14 anos Seabra e Capovilla 

TVIP Vocabulário receptivo 2 a 14 anos Capovilla e Capovilla 

Teste Infantil de  
Nomeação 

Linguagem expressiva 3 a 14 anos 
Seabra, Trevisan e  

Capovilla 

Teste de Repetição  
de Palavras e  
Pseudopalavras 

Memória de curto prazo  
fonológica 

3 a 14 anos Seabra 

Teste de  
Reconhecimento das  
Letras e Sons 

Nomeação de letras e sons 
do alfabeto 

4 a 6 anos Pazeto 

Teste de Discriminação 
Fonológica 

Discriminação de fonemas 3 a 6 anos Seabra e Capovilla 

Teste de Vocabulário 
Auditivo (TVAud) 

Vocabulário receptivo 
18 meses a  

6 anos 
Capovilla, Negrão e 

Damázio 

Teste de Vocabulário 
Expressivo (TVExp) 

Vocabulário expressivo 
18 meses a  

5 anos 
Capovilla, Negrão e 

Damázio 

Teste de Habilidades e 
Conhecimento  
Pré-Alfabetização 
(THCP) 

Habilidades perceptomoto-
ras, linguagem, pensamento 

quantitativo, memória e 
atenção concentrada 

4 a 7 anos 
Silva, Flores-Men-

donza e Santos 



204 

É importante evidenciar que a avaliação, por profissionais da saúde e pro-

fessores, é essencial para compreender o desenvolvimento da linguagem oral e 

das habilidades fundamentais para a leitura e escrita. Dessa forma, além do uso de 

testes, a avaliação da compreensão da linguagem oral na criança deve levar em 

conta seu momento de desenvolvimento e seu processo de aprendizagem. Por fim, 

é importante identificar pontos fortes e dificuldades das crianças avaliadas para 

determinar a necessidade de intervenções não só no âmbito clínico, mas também 

planos de ensino diferenciados. 

 

INTERVENÇÃO NA LINGUAGEM 

 

A Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica e atende crianças 

com idades de 0 a 6. O ensino é obrigatório a partir dos 4 anos de idade. A Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que 

define aspectos de aprendizagens que todos os alunos devem desenvolver ao 

longo das etapas e modalidades da educação básica, em conformidade com o que 

preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Esse documento visa a garantir 

competências e diretrizes comuns para a educação básica; porém, a determinação 

dos currículos de cada escola é variada. Além disso, estabelece direitos e objetivos 

de aprendizagem (3).  

A Educação Infantil é obrigatória para crianças com 4 e 5 anos de idade. Além 

disso, é o fundamento da educação básica, por ser a primeira etapa escolar. Para a 

BNCC, nessa fase os eixos estruturantes das práticas pedagógicas são as interações 

entre pares e com os adultos bem como por meio de brincadeiras (3).  

Dentro disso, são descritos seis objetivos de aprendizagem e desenvolvi-

mento: conviver com adultos e crianças; brincar de diferentes formas e lugares; 

participar de situações cotidianas; explorar diferentes formas sensoriais, práticas 

e educacionais; expressar diferentes estímulos; e conhecer-se e construir a iden-

tidade de maneira integral (3). Assim, as intervenções podem ser realizadas com 

esses princípios.  

As intervenções e promoções de habilidades básicas e essenciais para a alfa-

betização devem ser realizadas com enfoque no desenvolvimento fonológico. Essa 

estimulação deve partir das palavras para as sílabas, e das silabas para os fonemas. 

Além disso, devem apresentar a discriminação visual e o reconhecimento das letras, 

visando a estimular o conhecimento das integrações grafemas-fonemas (11). 

Como descrito anteriormente, o aprendizado da linguagem escrita repousa 

no bom desenvolvimento da linguagem oral. A partir disso, habilidades de identi-

ficar rimas, sílabas e os significados das palavras são aprendidas naturalmente e 

sem a necessidade do ensino explícito. Já o conhecimento dos fonemas (menores 

unidades sonoras da língua) necessita ser ensinado. Esses aspectos devem ser 
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ensinados na pré-escola, nas idades de 4 e 5 anos. Aos 3 anos de idade, as crianças 

não são capazes de ter consciência de fonemas de maneira independente. Porém, 

o ensino e a estimulação por meio de jogos facilitam o aprendizado de estruturas 

da linguagem (11). 

Atividades de estimulação precoce / preventiva que buscam o desenvolvi-

mento cognitivo para o aprendizado da leitura e escrita e a redução dos prejuízos 

causados pelas lacunas sociais e econômicas focam em intervenções em consciência 

fonológica, conhecimento alfabético e habilidades de decodificação inicial. Essas ati-

vidades preventivas podem ser apresentadas em conjunto com as atividades roti-

neiras e usuais do currículo escolar. As intervenções fônicas combinadas com ou-

tras estratégias apresentam melhores resultados referentes aos ganhos (13). 

Ainda, as intervenções em linguagem podem ser feitas individualmente, em pe-

quenos grupos, em sala de aula, ou por meio de capacitação de cuidadores (5). 

Intervenções focadas em habilidades de consciência fonológica e ensino de 

correspondências grafofonêmicas são consideradas essenciais para processos 

pré-alfabetização (14). A habilidade de consciência fonológica pode ser entendida 

e dividida em níveis de complexidades.  

O primeiro nível é a habilidade em perceber semelhanças sonoras entre as 

palavras. Essa habilidade pode ser observada em crianças pequenas, por meio de 

cantigas, músicas e parlendas utilizadas dentro do contexto de sala. As músicas 

proporcionam a identificação de rimas (sílabas finais iguais) e aliterações (sílabas 

iniciais iguais) e podem ser utilizadas com frequência na Educação Infantil (14).  

No segundo nível, em que as crianças já apresentam a capacidade de reconhe-

cer a variabilidade da fala, pode-se trabalhar com identificação das palavras nas fra-

ses. Essa habilidade, não ocorre de forma espontânea, mas deve ser estimulada pelo 

professor a partir da explicação sobre a forma como escrever e falar as palavras se-

paradamente de forma convencional nas frases. A estimulação da segmentação con-

vencional pode ser feita oralmente, por meio de cantigas ou de atividades em que as 

frases ou os textos estejam aglutinados e a criança precisa separá-los (15).  

O terceiro nível se relaciona com o nível silábico, em que a criança, ao adqui-

rir a consciência da palavra, pode ser inserida no ambiente das sílabas, podendo, 

então, segmenta-las e aglutiná-las para formar novas palavras. Essa habilidade 

pode ser por meio de atividades que visem a unir ou segmentar sílabas para for-

mar palavras, bem como de contagem de números de sílabas, sempre de maneira 

oral. Por exemplo, BOCA tem duas sílabas, e pode ser dita com duas palmas 

quando explicitada para as crianças (15).  

No quarto nível é necessário que a criança perceba e tenha consciência do 

que é rima, aliteração, ou que a palavras pode ser dividida em pequenas unidades. 

Esse nível é chamado de intrassilábico. Atividades com músicas, slogans e trava-

línguas podem auxiliar nessa etapa (15).  
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No quinto nível, o último e o mais complexo da habilidade de consciência 

fonológica, a criança, então, já consegue segmentar, trocar, aglutinar os fonemas 

inseridos dentro de uma palavra (15). Todas as atividades acima podem ser tra-

balhadas em conjunto neste nível.  

Os métodos fônicos devem ser realizados em conjunto com outras estraté-

gias visando a resultados mais significativos. O método multissensorial concilia 

diferentes modalidades sensoriais, a partir de estímulos visuais, auditivos, táteis 

e cinestésicos. O método multissensorial visa a facilitar a aprendizagem da leitura 

e escrita propondo conexão entre as habilidades ortográficas, fonológicas e de mo-

tricidade, utilizando várias modalidades sensoriais. Assim, é um método que faci-

lita o aprendizado gráfico-fonenêmico, e se baseia na correspondência letra e seus 

sons. Para isso, podem-se utilizar estratégias dentro da sala de aula (17): 

 O sentido da audição é trabalhado a partir da ênfase nos sons das letras e 

na forma fonológica das palavras apresentadas a criança. 

 O sentido da visão é trabalhado a partir da exposição visual das letras e 

palavras, ao se utilizarem cores e tamanhos diferentes. 

 O sentido tátil é ressaltado por meio da memória tátil das letras e palavras, 

utilizando-se texturas diferentes ao exemplificar uma letra ou palavra. 

 A habilidade de cinestesia, delimitada como traçado, pode ser desenvol-

vida em atividades que envolvam setas nas letras que indiquem a direção em 

que a criança tem que fazer para escrever tal letra. 

 A habilidade articulatória se coloca a partir da memória das letras e pala-

vras, utilizando isso de forma consciente. 

Dentro da perspectiva brasileira, o “método das boquinhas” – método fono-

visuoarticulatório, visa a articular as estratégias fônicas e multissensoriais. Assim, 

as atividades se baseiam em estratégias e habilidades fônicas, visual e articulató-

ria, sendo utilizado tanto na alfabetização quanto na reabilitação e intervenção 

nos transtornos e dificuldades da leitura e escrita (16). 

Outro tipo de intervenção realizada tanto em contexto escolar quanto em 

ambiente familiar é a leitura de histórias. A leitura dialógica é um instrumento uti-

lizado para ampliar habilidades específicas através da leitura compartilhada entre 

o leitor adulto e a criança. O seu diferencial está no fato de a criança participar 

como contador da história junto com o adulto a partir de intervenções específicas 

e estratégias metodológicas feitas pelo adulto de maneira evocativa. O foco prin-

cipal é a melhora das habilidades de linguagem a partir de solicitações de respos-

tas verbais que facilitem a compreensão e o resgate de informações linguísticas 

importantes. Assim, além de promover a melhora da linguagem, é uma forma de 

intervenção que pode ser feita pelo cuidador principal, e tanto em de casa como 

na escola (4, 9). 
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Essas intervenções devem ser orientadas e seguir padrões específicos, uma 

vez que as crianças aprendem mais com livros quando estão ativamente envolvi-

das. Assim, para envolver as crianças, é necessário que as estratégias trabalhem 

em busca de Incitar, Avaliar, Expandir e Repetir. Para isso, devem-se criar ques-

tões e elaborar estratégias de Completar; Recontar; Início e Fim; Perguntar o quê, 

onde, por quê; e Distanciamento da história e solicitação de aproximação com o 

cotidiano real (12). As estratégias podem ser descritas como:  

 Incitar: solicitar que a criança diga algo sobre a história.  

 Avaliar: avaliar as respostas da criança. 

 Expandir: solicitar a resposta da criança reformulando e adicionando in-

formações a ela. Solicitar conhecimento de palavras (VOCABULÁRIO). 

 Repetir: partes da história. 

 Completar: deixar o final das frases para serem completadas pela criança 

(VOCABULÁRIO). 

 Recontar: solicitar o que aconteceu na história também durante a história 

e não somente no final. 

 Início e fim: esta estratégia foca nas figuras do livro. “O que está aconte-

cendo nesta figura?”. 

 O quê, onde, por quê: incentivar a criança a incluir e retomar ideias da his-

tória, bem como ampliar o vocabulário. 

 Distanciamento: relacionar palavras ou figuras com suas vidas cotidianas. 

Incentiva vocabulário, conversação e narrativa. 

Essas estratégias se tornam relevantes, uma vez que a linguagem oral apre-

senta importância significativa e essencial para o desenvolvimento da leitura por 

estimular compreensão, leitura e vocabulário. Além disso, a criança se engaja mais 

na leitura do livro, além de o adulto poder determinar se o conteúdo está sendo 

compreendido ou não. A partir disso, os resultados das pesquisas mostram me-

lhor desenvolvimento em relação à leitura tradicional (18). Essas estratégias po-

dem ser aplicadas em ambiente tanto escolar quanto familiar. Para exemplificar, 

será utilizado um trecho do livro Pena Dourada escrito por José Luiz da Luz, dis-

ponível gratuitamente online, conforme figura da página seguinte. 

Durante a intervenção e seguindo os conceitos apresentados anteriormente, 

podem-se fazer alguns questionamentos e apontamentos durante, antes ou após 

a leitura desse trecho. A seguir são apresentados alguns questionamentos que po-

dem ser feitos:  

 “Ao olhar para esta figura, o que será que o menino está fazendo?” – INCITAR 

 “Você já viu uma estrela?” – DISTANCIAMENTO 
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 “Você sabe o nome deste aparelho que o menino está usando para olhar 

para o céu? Para que ele serve? Já usou um binóculo?” – EXPANDIR 

 “O que são astros?” – EXPANDIR 

 “O que são mistérios?” – EXPANDIR 

 “Por que os astros são um mistério?” – AVALIAR 

A partir disso e ao longo da leitura da história, devem ser utilizadas questões 

que favoreçam a compreensão, além de expandir conhecimentos linguísticos.  

Por fim, salientamos que a linguagem oral apresenta papel essencial para o 

desenvolvimento integral das crianças. Assim, é uma habilidade que deve ser avali-

ada e estimulada na Educação Infantil com o objetivo de promover o desenvolvi-

mento da aprendizagem. Além disso, estudos devem ser conduzidos para auxiliar 

no desenvolvimento de instrumentos eficientes para a avaliação da linguagem, além 

de estudos com o enfoque interventivo em diversos âmbitos – clínico, escolar, familiar. 

Acima de tudo, a pesquisa e o desenvolvimento de conhecimento nesses âmbitos de-

vem contribuir para a construção de políticas públicas eficazes para a proteção e pro-

moção de habilidades essenciais para o bom desenvolvimento das crianças. 
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O capítulo tem o objetivo de apresentar instrumentos de avaliação de leitura 

baseados em inventários informais de leitura. Tais modelos são muito utilizados 

nas escolas norte-americanas e buscam identificar níveis de leitura em crianças e 

adolescentes em período escolar. Será discutido como as avaliações de leitura no 

contexto escolar brasileiro pode se beneficiar desse tipo de instrumento. A partir 

disso, o leitor conhecerá uma proposta de avaliação baseada nos inventários de 

leitura para uma amostra de estudantes brasileiros e as possíveis contribuições 

no processo de ensino-aprendizagem.  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DE LEITURA  

EM ESTUDANTES BRASILEIROS  

 

A avaliação é um dos componentes responsáveis por certificar a qualidade 

do ensino, visto que sua função é investigar a aprendizagem dos alunos. Na sala 

de aula, estudantes podem apresentar diferenças no desempenho em tarefas que 

envolvam leitura. Diante dessa diversidade, as estratégias de avaliação e os ins-

trumentos utilizados são aspectos fundamentais para que o professor realize uma 

avaliação que favoreça a identificação das necessidades de cada aluno e, a partir 

disso, possa traçar intervenções mais adequadas, que possibilitem avanços mais 

rápidos e significativos e contribuam para a redução do fracasso escolar (6).  
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Para que o professor identifique previamente as potencialidades e as dificul-

dades dos alunos, a avaliação deve ocorrer de forma contínua. Dessa forma, o mo-

nitoramento do desempenho dos alunos deve ser feito durante todo o ano letivo, 

a fim de possibilitar intervenções ao longo do ano. Sendo assim, a avaliação como 

parte do cotidiano escolar possibilita ao professor programar melhores estratégias 

de ensino, auxiliando o desempenho dos seus alunos e propondo intervenções que 

potencializem o aprendizado. 

No contexto escolar brasileiro a prova é o meio mais comum de avaliação 

utilizado pelos professores. Para muitos deles, esse é o instrumento mais eficaz 

para medir o desempenho dos alunos. Além das provas, são somadas na avaliação 

final do desempenho as atividades realizadas em casa bem como a participação 

na sala de aula (10). Porém, o que ocorre muitas vezes é que não se avalia o nível 

de leitura como parte do desempenho acadêmico.  

Nos anos iniciais da escolarização, é comum professores avaliarem a leitura 

e escrita por meio de estratégias conhecidas como sondagem. Segundo Emília Fer-

reiro, esse modelo possibilita identificar a fase de leitura em que a criança se en-

contra. Contudo, a sondagem é realizada por meio de observações e atividades 

muito flexíveis, limitando o planejamento de atividades estruturadas e sistemati-

zadas para orientar a criação de programas que melhorem as habilidades de lei-

tura e escrita. Além disso, outro ponto a se considerar é que a sondagem não leva 

em consideração as habilidades linguísticas relacionadas à aprendizagem de lei-

tura e escrita (15). 

No Brasil, outro modo de avaliação realizado são as avaliações nacionais, 

como as feitas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Di-

ferentemente das avaliações realizadas pelos professores em sala de aula, o SAEB 

é composto por um conjunto de avaliações oficiais, padronizadas e que são aplica-

das em larga escala, com o objetivo de acompanhar o rendimento dos alunos e 

identificar os problemas regionais do ensino, visando a orientar políticas educaci-

onais. Os alunos são avaliados nas disciplinas de Língua Portuguesa, com foco em 

leitura, e Matemática, com foco em resolução de problemas. Dessa forma, além dos 

alunos, professores e diretores também participam da avaliação respondendo 

questionários que possibilitam conhecer aspectos relacionados às práticas peda-

gógicas, formação docente, formas de gestão e nível socioeconômico e cultural (4). 

Entre os alunos que participam das avaliações, estão os matriculados no 5º 

e 9º anos do Ensino Fundamental (EF) e alunos do 3º ano do Ensino Médio (EM). 

Com as recentes mudanças anunciadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pes-

quisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), as provas que são aplicadas ao final 

do ciclo de alfabetização a alunos do 3º ano do EF passarão a ser aplicadas aos 

estudantes de 2º ano, a partir de 2019. Essa mudança está de acordo com as refe-

rências da Base Nacional Curricular Comum (BNCC), documento que tem como 

finalidade orientar o que deve ser ensinado nas escolas brasileiras (5). A partir 
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disso, é esperado que, nos dois primeiros anos do EF, o foco das práticas pedagó-

gicas esteja voltado para a alfabetização, afim de garantir oportunidades para que 

as crianças desenvolvam as habilidades para aquisição da leitura e da escrita. 

Desse modo, ao longo do EF, a progressão do conhecimento será consolidada por 

meio de aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem (5). 

Tal proposta antecipa a meta de alfabetização do País e provoca novos desafios 

para professores e gestores, visto que os resultados das avaliações de 2015 indi-

caram que 50% dos estudantes do 5º ano apresentam níveis de aprendizado bá-

sico ou insuficiente para habilidades de leitura e compreensão de texto 

(http://www.qedu.org.br/brasil/proficiencia). Ou seja, os alunos estão chegando 

ao final do EF I sem atingir níveis adequados de aprendizagem na leitura.  

As avaliações nacionais apresentam algumas limitações, assim como as pro-

vas tradicionais e o modelo de sondagem proposto por Emília Ferreiro já mencio-

nado neste capítulo. Por exemplo, a Prova Brasil que é aplicada a alunos do 5º e 9º 

anos, avalia apenas compreensão de leitura (12). Além disso, não considera im-

portante avaliar a leitura de palavras isoladas por considerar que a criança não 

será exposta a palavras ou frases isoladas. Isso se apresenta como um importante 

limite para a compreensão do funcionamento cognitivo subjacente à leitura, uma 

vez que entre as principais habilidades cognitivas envolvidas no desenvolvimento 

da leitura estão o reconhecimento de palavras, a compreensão do material escrito 

e a fluência (16). Dessa forma, investigar tais habilidades e suas possíveis dificul-

dades ao longo da escolarização se torna imprescindível.  

Outro aspecto restritivo desse tipo de avaliação é que as instituições não têm 

um retorno sistemático sobre o desempenho dos estudantes. Dessa forma, os resul-

tados são analisados de forma ampla e pouco específica para cada aluno, não contri-

buindo para que o professor consiga direcionar suas práticas pedagógicas de acordo 

com as dificuldades dos alunos (12). As estratégias de avaliação e os instrumentos a 

serem adotados são aspectos fundamentais para que o professor realize uma avali-

ação que favoreça a identificação das necessidades dos estudantes (6). 

As diferentes formas de avaliação adotadas nas escolas brasileiras não con-

sideram a importância da utilização de instrumentos que apresentem proprieda-

des psicométricas para avaliações cognitivas e educacionais. Tais propriedades 

são requisitos essenciais para medir de forma adequada o desempenho dos estu-

dantes. Nos Estados Unidos existe uma série de instrumentos de avaliação basea-

dos nos Inventários Informais de Leitura. Tais Inventários buscam avaliar as três 

principais habilidades envolvidas na leitura, como reconhecimento de palavras, 

fluência e compreensão do material escrito, o que permite ao professor planejar 

melhores estratégias pedagógicas para auxiliar no desempenho dos alunos (15).  

A seguir, será apresentado como os Inventários Informais de Leitura são es-

truturados e como podem auxiliar os professores em melhores direcionamentos 

de avaliação e intervenção. 

http://www.qedu.org.br/brasil/proficiencia)
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INVENTÁRIOS INFORMAIS DE LEITURA:  

UMA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DE LEITURA 

 

A leitura é uma habilidade essencial para adquirir novos conhecimentos e para 

o progresso de uma cultura. A avaliação dessa habilidade é um tema que vem sendo 

debatido e estudado, há décadas, por inúmeros estudiosos e pesquisadores em di-

ferentes países, devido à relevância que apresenta para a vida dos indivíduos (6). 

Países como os Estados Unidos se baseiam em propostas educacionais que 

buscam investigar precocemente possíveis dificuldades de aprendizagem. Dessa 

forma, é comum professores incorporarem na sua prática de sala de aula avalia-

ções formativas para identificar rapidamente as necessidades dos alunos e obter 

informações para melhores direcionamentos de intervenção. Instrumentos de 

avaliação baseados nos Inventários Informais de Leitura são frequentemente uti-

lizados para essa finalidade, visto que possibilitam aos professores identificar os 

pontos fortes e fracos dos alunos na leitura. Por serem modelos de avaliação 

breve, têm como objetivo principal oferecer um feedback sobre o progresso da 

aprendizagem dos alunos (18). De forma geral, os Inventários verificam como as 

habilidades estão se desenvolvendo ao longo da escolarização e avaliam os estu-

dantes do EF I e II. Além disso, têm o propósito de direcionar as intervenções em 

sala de aula a partir das necessidades dos alunos, visto que o foco na avaliação é o 

reconhecimento de palavras, a fluência e a compreensão textual e reconto (15). 

Esses instrumentos, geralmente, são compostos por tarefas de leitura de tex-

tos, leitura de palavras isoladas e compreensão do material escrito. Todas as tare-

fas são específicas para cada ano escolar e, assim, estão de acordo com o grau de 

complexidade esperado para cada série (15). 

Uma das principais vantagens de os professores utilizarem essa ferramenta 

é que, a partir dos resultados obtidos, é possível identificar níveis de leitura, tais 

como: independente, instrucional e insatisfatório. Por exemplo, no nível de leitura 

independente o estudante lê, pelo menos, 95% das palavras com precisão e com-

preende no mínimo 90% do texto lido; no nível de leitura instrucional, o estudante 

decodifica com precisão pelo menos 90% das palavras e compreende 60% do 

texto lido; por fim, no nível insatisfatório, o estudante decodifica 89% ou menos 

das palavras e compreende apenas 50% do texto lido (11). Há casos em que o es-

tudante apresenta leitura de palavras isoladas e leitura de textos adequadas para 

seu ano escolar; no entanto, apresenta nível insatisfatório na prova de compreen-

são textual. Dessa forma, a intervenção estará focada em ajudar o estudante a me-

lhorar a habilidade de compreensão. 

Os Inventários são considerados informais porque não há um procedimento 

rígido a ser seguido. No entanto, é indicado que as provas estejam de acordo com 

o ano escolar para facilitar a identificação do nível de leitura em que o aluno se 
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encontra. Em uma segunda avaliação, o estudante deve iniciar as tarefas de acordo 

com desempenho obtido na avaliação anterior (11).  

Um dos instrumentos mais antigos baseados em Inventários Informais de 

Leitura utilizado nos Estados Unidos é o Basic Reading Inventory (BRI). As provas 

do BRI são aplicadas individualmente, abrangendo textos narrativos e informati-

vos. Todas as provas, a partir do 1º ano, seguem o mesmo padrão, contendo o 

mesmo número de palavras na avaliação das tarefas de leitura. Dessa forma, as 

listas de palavras são compostas por 20 palavras, os textos por 100 palavras, e a 

parte de compreensão textual por dez questões, as quais são divididas da seguinte 

forma: uma pergunta sobre o tópico da história; seis perguntas sobre fatos descri-

tos no texto; uma pergunta que envolve avaliação do texto por parte do leitor; uma 

pergunta de inferência e uma pergunta relacionada com o vocabulário do texto. 

Para os alunos dos anos iniciais que apresentam muita dificuldade, é possível apli-

car provas com menor grau de complexidade em relação às provas do 1º ano do 

EF. Para as provas anteriores ao 1º ano, o número de palavras e de perguntas so-

bre o texto é reduzido, a fim de diminuir a complexidade da tarefa (11).  

Instrumentos como o BRI são de extrema importância, já que ajudam os edu-

cadores a diagnosticar as lacunas nas habilidades de leitura. Tais informações são 

de grande importância para documentar o progresso dos alunos ao longo do ano, 

identificar as reais necessidades dos estudantes e traçar melhores direcionamen-

tos de intervenção. Além disso, tais modelos de avaliação são frequentemente uti-

lizados em modelos de Resposta à Intervenção (RTI) (11). A RTI possibilita a iden-

tificação precoce de crianças com dificuldades de aprendizagem nas habilidades 

acadêmicas, por meio de instrumentos de avaliação para monitoramento do pro-

gresso de tais habilidades e de intervenções cada vez mais intensivas (1). 

Em suma, esse tipo de avaliação tem por objetivo indicar se o desempenho 

do estudante está adequado para o seu ano escolar. Assim, oferece aos professores 

informações específicas e apropriadas sobre o desempenho em leitura dos estu-

dantes. 

 

ILEF-I: Inventário de Leitura para o Ensino Fundamental I  

como uma proposta de avaliação no  

contexto escolar brasileiro  

 

O ILEF-I: Inventário de Leitura para o Ensino Fundamental I foi desenvolvido 

para avaliar habilidades de reconhecimento de palavras, fluência e compreensão 

de leitura de estudantes do 1º ao 5º ano do EF. O instrumento foi baseado nos 

Inventários Informais de Leitura, utilizando a estrutura do BRI, e tem como pro-

posta auxiliar professores e especialistas na avaliação de leitura (13).  
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As provas do ILEF-I são específicas para cada ano escolar, ou seja, para es-

truturas sintáticas menos complexas (2). Os textos do ILEF-I foram classificados a 

partir do programa de análise textual Coh-Metrix em Português, disponível em 

http://143.107.183.175:22680/. Além disso, as provas passaram por avaliação de 

juízes especialistas em leitura, a fim de verificarem sua adequação.  

Assim como o BRI, o ILEF-I apresenta grau de complexidade crescente. O ins-

trumento foi elaborado conforme as características psicolinguísticas do Portu-

guês brasileiro. Para a criação das listas de palavras, foram consideradas as se-

guintes características: regularidade, tamanho e frequência de ocorrência para o 

ano escolar. Já para a criação dos textos, além de tamanho e frequência das pala-

vras, foram consideradas a estrutura silábica das palavras, a complexidade das pa-

lavras em função da estrutura silábica, a complexidade das frases em função da es-

trutura sintática e a complexidade da temática. Tais características são essenciais na 

avaliação de leitura de crianças em diferentes séries escolares (13). 

Embora os textos tenham sido criados levando esses fatores em considera-

ção, o grau de legibilidade de um texto também pode ser considerado uma medida 

importante. O termo legibilidade está relacionado ao grau de complexidade de um 

texto e às suas especificidades, que podem ser determinantes para que a leitura 

seja facilitada, como o uso de palavras frequentes e de um padrão a ser seguido 

nas tarefas de leitura, tais como o número de palavras utilizado nas provas e o 

grau de complexidade crescente conforme os anos escolares.  

Assim como o BRI, o ILEF-I apresenta um padrão a ser seguido nas tarefas de 

leitura, que envolve o número de palavras utilizado nas provas e o grau de complexi-

dade crescente conforme os anos escolares. Para provas com menor grau de comple-

xidade aplicadas ao 1º ano, o número de palavras e de questões de textos é reduzido.  

O estudo de validação do ILEF-I foi realizado em uma escola particular do 

município de São Paulo e contou com a participação de 110 estudantes do 1º ao 

5º ano do EF. Foram aplicadas as provas do ILEF-I e de testes padronizados para 

avaliação de leitura, e os resultados mostraram dados preliminares de evidências 

de validade de conteúdo, de convergência e de critério externo. Outros estudos 

estão em andamento para verificar a validade de evidências do ILEF-I (13). 

As vantagens que o ILEF-I oferece em relação a outros instrumentos psico-

métricos de avaliação de leitura são, principalmente, a forma como o instrumento 

pode ser utilizado. Devido à proposta de identificação de níveis de leitura, o pro-

fessor pode aplicar diferentes provas, a fim de identificar o melhor desempenho 

do aluno. Também possibilita monitorar o progresso do aluno em uma base con-

tínua, ou seja, com o mesmo tipo de medida ao longo das séries escolares (15). 

Outro aspecto importante a ser considerado no instrumento são as provas es-

pecíficas para cada ano escolar considerando o grau de complexidade. De acordo 

com a Base Nacional Curricular Comum (5), é esperado que, no EF, os estudantes 
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desenvolvam as habilidades de leitura por meio de textos de nível de complexidade 

crescente. Assim, os instrumentos que se propõem a auxiliar na identificação de di-

ficuldades de leitura devem estar relacionados e adequados para cada série escolar 

(7). No entanto, foi um grande desafio criar as provas do ILEF-I, visto que os Parâ-

metros Curriculares Nacionais (PCNs) não apresentam o que se espera em termos 

de leitura para cada ano escolar. A partir disso, o ILEF-I considerou a importância 

de controlar variáveis psicolinguísticas contrastantes, como regularidade, compri-

mento e frequência de palavras para uma avaliação cognitiva da leitura adequada.  

Outro desafio encontrado é a aplicabilidade do instrumento em diferentes 

escolas. A heterogeneidade das escolas brasileiras acaba por diferenciar a quali-

dade do ensino. Dessa forma, o desempenho dos estudantes da rede pública é in-

ferior ao de estudantes de escola privada. Aspectos socioeconômicos, escolares e 

regionais estão relacionados com essa diferença de desempenho (8). Assim, é ne-

cessário aplicar o ILEF-I em escolas públicas e em diferentes regiões, a fim de se 

obter uma amostra que corresponda à realidade do País.  

Em relação ao uso do instrumento como parte da prática pedagógica do pro-

fessor ainda temos muito que avançar (9). Professores apresentam dificuldades 

em identificar prejuízos ou déficits relacionados às habilidades de leitura, uma vez 

que as avalições escolares visam a avaliar o desempenho dos alunos referente aos 

conteúdos ministrados (10). Por essa razão, os gestores têm papel fundamental 

em orientar os professores e em promover discussões sobre a importância da ava-

liação para melhorar a qualidade do ensino e o desempenho dos alunos (9). Além 

disso, caso haja dificuldade de o professor incluir a avaliação na sua prática, outro 

educador ou especialista, como, por exemplo, um psicopedagogo escolar, pode es-

tar auxiliando nesse processo, realizando as avaliações no contraturno escolar. 

Normalmente, as aplicações das provas duram em torno de 30 a 50 minutos, de-

pendendo do desempenho de leitura do estudante. É importante ressaltar que o 

trabalho em conjunto da equipe educacional beneficia todo o grupo de educadores 

e os alunos. É importante que o professor acredite na prática de avaliação em sala 

de aula e conheça os pressupostos teóricos relacionados ao desenvolvimento de 

leitura, tendo, assim, mais chances de fazer mudanças e implantar melhores prá-

ticas pedagógicas (18). 

A seguir, apresentaremos algumas das contribuições desse modelo de avali-

ação para o contexto escolar brasileiro.  

 

CONTRIBUIÇÕES PARA O CONTEXTO ESCOLAR 

 

Em sala de aula, estudantes podem apresentar diferentes competências no 

processo de aprendizagem, com diferenças significativas de desempenho. Devido 

a essa variedade de níveis, é importante que o professor realize avalições básicas 
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para entender melhor as necessidades de cada estudante. As informações adqui-

ridas a partir de uma avaliação adequada permitem ao professor planejar melho-

res estratégias para auxiliar no desempenho dos alunos (3). 

Para que o professor possa compreender com maior facilidade o progresso 

do aluno e quais habilidades devem ser construídas, o processo de monitora-

mento e identificação deve ser contínuo, ou seja, durante todo o ano letivo. A partir 

da identificação de níveis, o professor consegue trabalhar em pequenos grupos 

com os alunos na sala de aula, uma vez que é possível concentrar a instrução em 

habilidades que o grupo ainda não domina. Dessa forma, o professor consegue 

atender às diferentes necessidades instrucionais do grupo utilizando materiais 

mais adequados para os níveis de leitura (18). 

Para direcionar as intervenções em sala de aula o professor precisa interpre-

tar os resultados. As pontuações dos erros cometidos na tarefa guiarão o nível de 

desempenho do estudante. Pode acontecer de estudantes apresentarem dois ní-

veis de leitura em diferentes tarefas no mesmo ano escolar. Um exemplo dessa 

situação é quando o estudante apresenta nível independente na leitura de pala-

vras isoladas e na leitura de texto, o que significa que ele apresenta bom reconhe-

cimento de palavras e acurácia na leitura. Por outro lado, ele apresenta nível insa-

tisfatório em compreensão de leitura. Mesmo aplicando as tarefas de leitura do 

ano escolar seguinte ou anterior, a dificuldade de compreensão do estudante pode 

persistir e o nível de leitura continua o mesmo. Nessa situação é muito provável 

que o estudante tenha pobre vocabulário e pouca habilidade de linguagem oral. O 

professor deve explicar para o aluno suas dificuldades, a fim de ajudá-lo a avançar 

em compreensão textual. Além disso, é importante direcionar intervenções para 

que o estudante aumente o seu vocabulário e desenvolva estratégias para que seja 

capaz de monitorar sua compreensão durante a leitura de textos.  

Outro exemplo que pode ocorrer é quando o estudante apresenta nível insa-

tisfatório para leitura de palavras isoladas e leitura de textos, e nível instrucional 

em compreensão textual em tarefas referentes ao seu ano escolar. Nesse caso, o 

estudante apresenta diferentes erros na leitura e dificuldade com fluência. É indi-

cado que o professor aplique provas de anos anteriores para encontrar o nível 

instrucional ou independente e direcionar as estratégias de intervenção para os 

tipos de erros cometidos na leitura (11). 

Nas tarefas de compreensão textual o estudante faz o reconto da história. As 

observações que devem ser feitas no reconto é se o estudante tem a habilidade de 

recontar informações específicas do texto e de organizar suas ideias expressando-

se oralmente. No reconto o professor interpreta o resultado a partir das descri-

ções de cada nível: recontou as ideias centrais, relembrou fatos importantes, re-

contou em sequência de fatos, recontou parte das ideias, recontou poucas infor-

mações etc. (11). 
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Dessa forma, além das informações sobre os níveis de leitura, o professor 

consegue verificar quais tipos de erros são mais frequentes na leitura, como, por 

exemplo, quando os estudantes fazem omissões e/ou adições de letras e palavras, 

quando comentem erros por troca fonológica, por regularização das palavras, por 

falha no uso de regras ortográficas e desrespeito ao sinal gráfico (3). A partir disso 

é possível direcionar estratégias de intervenção de maneira mais específica.  

O instrumento oferece uma folha de registro para que o professor anote os 

resultados das avaliações e consiga monitorar o progresso do estudante. Além 

disso, o professor pode anotar outras informações importantes sobre a leitura do 

estudante, tais como: quais habilidades de leitura estão prejudicadas; se faz leitura 

segundo a disposição das sílabas, ou seja, silabicamente; se os erros de leitura in-

terferem no significado do texto; se faz autocorreção quando comete erros na lei-

tura; se apresenta dificuldade com vocabulário e acaba não compreendendo o 

texto; se fica aparentemente agitado quando está lendo. Todas essas observações 

podem ajudar o professor a compreender as dificuldades do estudante e ajudá-lo 

a superar essas dificuldades (11). A escola poderá se beneficiar dessa ferramenta 

de triagem em intervalos trimestrais ou semestrais, adotando, nesse percurso, es-

tratégias focadas nas dificuldades de cada aluno.  

Dessa forma, a finalidade e os benefícios da avaliação podem ser descritos 

em cinco aspectos: 1) para um programa de leitura eficaz, os professores precisam 

avaliar habilidades de reconhecimento de palavras, fluência e compreensão; 2) a 

avaliação fornece ao professor informações sobre as competências que os alunos 

já dominam ou ainda não dominam, e, dessa maneira, é possível conhecer os ní-

veis de leitura; 3) monitorar o progresso dos alunos auxilia o professor a saber 

quais alunos estão prontos para avançar com novos desafios e conteúdos e quais 

alunos precisam de intervenções para avançar, o que é muito utilizado em mode-

los de RTI; 4) uma avaliação consistente permite ao professor tomar melhores de-

cisões sobre instruções mais apropriadas para cada aluno; 5) verificar se o ensino 

está sendo eficaz (17).  

Modelos de avaliação como o ILEF-I são excelentes ferramentas para serem 

utilizadas em modelos de RTI (11). O modelo possibilita empregar diferentes tipos 

de intervenção de acordo com as necessidades dos estudantes. O objetivo é tratar 

as dificuldades de aprendizagem a partir da detecção precoce dessas dificuldades, 

bem como a aplicação de programas preventivos e remediativos. O modelo foi ins-

tituído com o tema “No Child Left Behind”, que preconiza a importância de que to-

das as crianças possam ter oportunidades para aprender e que não fiquem para 

trás no seu processo de escolarização. Tal programa tem como foco principal fe-

char as lacunas das dificuldades de aprendizagem, oferecendo aos estudantes 

oportunidades justas, iguais e significativas para se obter educação de qualidade, 

a partir da realização de práticas que sejam baseadas em evidências (14). O foco 

central de uma prática baseada em evidência é uma intervenção com aplicação de 
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atividades que se mostraram eficazes. Além disso, o modelo de RTI acompanha o 

progresso do estudante por meio de avaliações de monitoramento. É obrigatório 

que a avaliação seja sistemática para determinar a fidelidade ou a integridade com 

que a instrução e as intervenções estão sendo colocadas em prática (1). Nesse sen-

tido, o ILEF-I visa a contribuir com o processo de ensino e aprendizagem no con-

texto escolar. 

Este capítulo ressalta a importância da avaliação de leitura para que os alu-

nos consigam ter melhor desempenho acadêmico. As ferramentas de avaliação ba-

seadas em Inventários de Leitura, como o ILEF-I, mostram novas possibilidades 

de avaliar, monitorar e direcionar o processo de ensino e aprendizagem nas habi-

lidades de leitura. 
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Esse capítulo tem o objetivo de abordar os impactos do analfabetismo em 

adultos no desenvolvimento cognitivo. Dessa forma, o capítulo discute o analfabe-

tismo no Brasil e no mundo, tendo em vista as repercussões econômicas e sociais. 

Também discorre sobre as diferenças do desenvolvimento cognitivo de adultos 

alfabetizados com o dos adultos que não foram alfabetizados. Sendo assim, as fun-

ções cognitivas que abordadas são linguagem, memória, funções executivas, per-

cepção visual e habilidades espaciais. 

Apesar do desenvolvimento socioeconômico observado nas últimas déca-

das, o analfabetismo entre adultos continua sendo uma realidade e uma preocu-

pação em todo o mundo. De acordo com a United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organisation (UNESCO), o analfabetismo é definido como a incapaci-

dade de ler ou escrever um enunciado simples, relacionado com a vida diária (16). 

Dados referentes ao ano de 2016 indicam que 14% da população adulta mundial 

permanecem na condição de analfabetismo. Isso corresponde a aproximada-

mente 750 milhões de pessoas com 15 anos ou mais que são incapazes de ler tex-

tos simples. No Brasil, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – 

PNAD Contínua, referente ao ano de 2017, estimou uma taxa 7% de analfabetismo 

entre adultos, o que corresponde a 11,5 milhões de analfabetos (8). 

Entretanto, a taxa de adultos com baixo nível de leitura é ainda maior se fo-

rem considerados os analfabetos funcionais. O analfabetismo funcional diz res-

peito à incapacidade de compreender, utilizar e julgar informações contidas em 

materiais escritos de uso corrente para alcançar objetivos, ampliar conhecimen-

tos e participar da sociedade. Ou seja, diz respeito à utilização da linguagem escrita 
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apenas para tarefas mais básicas do cotidiano. No Brasil, a principal iniciativa 

nesse sentido é o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF), realizado 

pela ONG Ação Educativa em parceria com o Instituto Paulo Montenegro. Os últi-

mos resultados divulgados pelo estudo indicam que 29% da população adulta bra-

sileira podem ser classificados como analfabetos funcionais, tendo dificuldades 

para fazer uso da leitura e da escrita em situações da vida cotidiana, como reco-

nhecer informações em um cartaz ou folheto. Por outro lado, apenas 12% da po-

pulação pode ser classificada como proficiente em leitura, tal como seria esperado 

ao término da educação básica (9). 

A condição de analfabetismo está implicada no desenvolvimento econômico 

e social. Um estudo realizado pela organização World Literacy Foundation estima 

que o impacto do analfabetismo na economia mundial é de aproximadamente 1,2 

trilhões de dólares. O estudo também correlaciona pessoas com baixas habilidades 

de leitura e escrita a um ciclo de pobreza, em que recebem oportunidades limitadas 

de geração de emprego ou renda e maiores chances de problemas de saúde, recor-

rendo ao crime e à dependência de assistência social ou caridade (5). 

Ademais, além dos impactos econômicos e sociais, o analfabetismo está re-

lacionado a consequências em diversas habilidades cognitivas. Dessa forma, o pre-

sente capítulo tem como objetivo revisar o impacto do analfabetismo em adultos 

no desenvolvimento cognitivo. Discutimos como a falta de leitura afeta o desen-

volvimento da linguagem, memória, funções executivas, percepção visual e habi-

lidades espaciais.  

 

ANALFABETISMO E LINGUAGEM  

 

A aquisição da leitura e escrita está intimamente relacionada com o desen-

volvimento da consciência fonológica. A consciência fonológica é a capacidade de 

identificar, manipular ou isolar os sons da fala (4). Essa habilidade está relacio-

nada com a decodificação fonológica, auxiliando a conversão dos símbolos visuais 

em seus sons. Assim, a habilidade de consciência fonológica é uma medida que é 

descrita e se relaciona com a posterior habilidade de precisão na leitura (2). 

Estudos que relacionam a habilidade de consciência fonológica e leitura em 

adultos analfabetos ou com pouca habilidade em leitura mostram que essa popu-

lação apresenta dificuldades em consciência fonológica, principalmente ao nível 

de consciência dos fonemas. Esses déficits contribuem significativamente para ex-

plicar a baixa habilidade em leitura (10, 11, 14, 15). 

Os estudos que investigam consciência fonológica e analfabetismos em adul-

tos iniciaram nos anos 1970. Morais et al. (15) avaliaram e compararam o desem-

penho de 30 adultos analfabetos com 30 adultos alfabetizados tardiamente, em ta-

refas de adição e subtração de fonemas iniciais de palavras e pseudopalavras. Os 
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adultos analfabetos foram incapazes de adicionar ou excluir os fonemas no começo 

de pseudopalavras, enquanto os adultos alfabetizados tardiamente apresentaram 

melhor desempenho. Em comparação com o desempenho de crianças que realiza-

ram tarefas semelhantes, os adultos analfabetos tiveram resultados similares aos 

de crianças com 6 anos de idade que estavam na primeira série e em começo do 

processo de alfabetização. No entanto, adultos tardiamente alfabetizados estavam 

no mesmo nível de crianças com 7 anos de idade que estavam na segunda série. 

Dessa forma, os autores indicam que a habilidade de lidar explicitamente com uni-

dades fonêmicas não se desenvolve espontaneamente, sugerindo que a aprendi-

zagem de leitura contribui significativamente para isso.  

Em um estudo posterior realizado novamente com adultos não alfabetizados 

e alfabetizados tardiamente (14), os autores replicaram esses resultados encon-

trando diferenças significativas entre os grupos na tarefa de segmentação fonê-

mica. Entretanto, em tarefas que envolviam detecção de sílabas e de rimas, as di-

ferenças entre os grupos foram menores, indicando que a sensibilidade à rima e a 

análise de sílabas possam se desenvolver até algum ponto na ausência da experi-

ência normalmente fornecida pela instrução de leitura.  

Tendo em vista esses achados, Loureiro et al. (11) avaliaram e compararam 

habilidades fonológicas e metafonológicas de três grupos: dois grupos de adultos 

brasileiros não escolarizados e um grupo-controle de adultos escolarizados. Os 

dois grupos de adultos não escolarizados foram divididos em função da habilidade 

de reconhecimento de letras e leitura de palavras isoladas, sendo um grupo de 

“não leitores” e outro de “leitores”. Como esperado, o grupo-controle apresentou 

melhores resultados do que os dois grupos não escolarizados. Não foram obser-

vadas diferenças entre os grupos não escolarizados para identificação de rimas e 

discriminação de fonemas. No entanto, fluência fonológica e deleção de fonemas 

foram as habilidades que melhor discriminaram os dois grupos de adultos não es-

colarizados, sendo o desempenho do grupo “não leitor” inferior ao do outro grupo. 

As diferenças encontradas sugerem que as habilidades avaliadas são processos 

cognitivos distintos, e que somente a consciência fonológica ao nível dos fonemas 

é fortemente relacionada com a aquisição da leitura e do princípio alfabético.  

Landgraf et al. (10) investigaram se o processo de alfabetização produziria 

melhoras na consciência fonológica de adultos analfabetos. Para isso, avaliaram 

adultos não alfabetizados antes e depois de um programa de alfabetização com 

duração de um ano. Os resultados indicaram melhora significativa em tarefas de 

associação de fonemas, na qual os participantes deveriam identificar e unir os fo-

nemas iniciais com o restante da palavra. Essa habilidade de estabelecer conexão 

entre dois sons para formar uma palavra também foi o melhor preditor de aquisi-

ção de leitura dos adultos. Esses achados indicam que a habilidade de manipular 

e associar fonemas em adultos analfabetos pode ser melhorada com a educação 

formal e está fortemente relacionada com a aquisição da linguagem escrita.  
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Em resumo, os estudos que investigam consciência fonológica e analfabetismo 

funcional em jovens e adultos indicam que essa população apresenta déficits nessa 

habilidade, principalmente ao nível de consciência dos fonemas, e que essa defasa-

gem contribui significativamente para explicar a baixa habilidade em leitura. 

 

ANALFABETISMO E MEMÓRIA 

 

A memória é uma função cognitiva que permite que as informações e experi-

ências prévias sejam registradas e utilizadas no presente. Há uma subdivisão da me-

mória a partir de sua característica temporal, ou seja, memória de curto prazo e me-

mória de longo prazo. A memória de curto prazo é caracterizada como a retenção 

de curto prazo de pequenas quantidades de informação, pelo armazenamento tem-

porário de informações tanto fonológicas quanto visuoespaciais, e por um breve pe-

ríodo de tempo. Já a memória de longo prazo é caracterizada pelo armazenamento 

de informações por um longo período de tempo ou permanentemente (1). 

A memória de trabalho é responsável pela manutenção e manipulação tempo-

rária das informações. Esse modelo se sobrepõe parcialmente ao modelo de memó-

ria de curto prazo e é composto por um executivo central e por três sistemas subor-

dinados: a alça fonológica, o esboço visuoespacial e o buffer episódico. O primeiro é 

responsável pelo armazenamento temporário de informação verbal e acústica, e 

essa capacidade de armazenamento é denominada span, ou seja, é o número má-

ximo de informações que uma pessoa recorda. O segundo é responsável pelo arma-

zenamento temporário de informação visuoespacial. Já o terceiro armazena e inte-

gra os códigos visuais e verbais conectando-os à memória de longo prazo (1). 

A aprendizagem da leitura em um sistema alfabético implica a habilidade de 

perceber as diferenças fonéticas mínimas e ter um conhecimento explícito da estru-

tura fonética da fala. Como visto anteriormente, a habilidade de identificar e mani-

pular as unidades fonológicas da fala não é adquirida espontaneamente, estando as-

sociado com a aprendizagem de leitura. Esse desenvolvimento da consciência fono-

lógica produz um sistema de representação mais detalhado, o que altera a forma de 

representar e/ou armazenar a informação na memória, sendo que esse mecanismo 

não é disponível para adultos que não aprenderam a ler. Dessa forma, a aprendiza-

gem da leitura resulta em construir na memória representações dos fonemas, a fim 

de associar fonemas e grafemas. Isso pode ser observado em tarefas de repetição de 

pseudopalavras, nas quais o desempenho superior de adultos alfabetizados, quando 

comparados com adultos analfabetos, pode ser explicado pela consciência fonoló-

gica, que acaba por auxiliar a memória verbal de curto prazo (7). 

A linguagem oral pode ser recuperada pela visão e pode ser convergida para 

outras áreas associativas de processamento sintático-semântico, pois ela acessa a 

memória de longo prazo. Em leitores experientes, as informações disponíveis na 
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memória de longo prazo, desde a associação entre grafemas e fonemas, conheci-

mento de padrões ortográficos e conhecimento pragmático-semântico-sintático 

associado a padrões fonológicos, são sintetizadas a partir da recodificação, ou seja, 

a informação lida é reorganizada para que seja ampliada a quantidade de infor-

mação recuperada ou mantida na memória. Já leitores que estão aprendendo a ler 

precisam de tempo e experiência para poder construir as estruturas que possibi-

litarão o processamento preditivo na memória de longo prazo (7). 

Um estudo discutiu as diferenças do desempenho de analfabetos com pes-

soas alfabetizadas em uma bateria de avaliação neuropsicológica, na qual foram 

incluídas tarefas de avaliação de memória. Para essa discussão, os participantes 

da pesquisa foram divididos em três grupos, todos com mesmo contexto sociocul-

tural. O primeiro grupo foi formado por adultos alfabetizados e com mais de qua-

tro anos de escolarização; o segundo, por adultos alfabetizados com até quatro 

anos de escolarização; e o terceiro, por adultos analfabetos. Os resultados indica-

ram que as habilidades de nomeação e identificação de objetos, a fluência verbal 

e a memória verbal não foram afetadas pela alfabetização ou pelo nível de educa-

ção formal. Entretanto, a memória de trabalho fonológica, em específico o span de 

dígitos, a memória semântica de longo prazo e cálculos de multiplicação tiveram 

efeitos de alfabetização, ou seja, os grupos alfabetizados tiveram melhor desem-

penho nesses testes do que os adultos analfabetos. Os autores indicam que a falta 

de leitura interfere no desenvolvimento da alça fonológica, o sistema responsável 

pelo armazenamento das informações verbais e acústicas na memória de traba-

lho, o que explicaria o pior desempenho na tarefa de dígitos. Já o pior desempenho 

em memória semântica de longo prazo parece estar mais associado aos anos de 

escolarização, e não ao analfabetismo (19).  

Folia e Kosmidis (6) realizaram um estudo com 54 mulheres divididas em 

três grupos. O primeiro grupo era formado por mulheres analfabetas, que nunca 

estudaram, mas conseguiam escrever seus nomes; o segundo consistia de mulhe-

res que estudaram entre e um e nove anos e que liam diariamente; por fim, o ter-

ceiro grupo era formado por mulheres que estudaram mais de dez anos, sendo 

que algumas tinham o ensino superior completo. A avaliação da memória foi rea-

lizada por meio de uma tarefa de recordação de listas de palavras, que eram apre-

sentadas verbalmente para as participantes, e também de uma tarefa de recorda-

ção de objetos, na qual deveriam recordar objetos tridimensionais que eram apre-

sentados sobre uma mesa. Os resultados demonstraram que, em relação à lista de 

palavras, as mulheres analfabetas se lembraram de menos palavras do que os ou-

tros dois grupos de mulheres alfabetizadas, que não apresentaram diferenças sig-

nificativas. Já na tarefa de recordação de objetos não foi verificada essa diferença. 

Dessa forma, as autoras concluem que as estratégias de codificação e de recupe-

ração fonológica de pessoas analfabetas são menos efetivas do que as estratégias 

de adultos alfabetizados. Entretanto, quanto mais as modalidades sensoriais são 
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utilizadas em testes de memória, menos efeito tem a alfabetização. Sendo assim, 

os sentidos como a visão e o tato auxiliam na codificação da informação em pes-

soas analfabetas. 

 

ANALFABETISMO E FUNÇÕES EXECUTIVAS 

 

As funções executivas (FE) se referem a um conjunto de habilidades que são 

responsáveis pelo controle do comportamento. Podem-se destacar três habilida-

des principais dentro das FE: a inibição, a memória de trabalho e a flexibilidade 

cognitiva. Além das principais, há um grupo de FE que chamado de “funções exe-

cutivas complexas” que assomam da interação dessas habilidades principais. Essa 

interação resulta em competências como: planejamento, tomada de decisão, reso-

lução de problemas e raciocínio (20). 

O início do desenvolvimento das FE ocorre na infância, e a sua maturação 

acontece desde ao longo da adolescência até a fase adulta, quando se tem o ama-

durecimento total delas. O curso lento e progressivo do desenvolvimento das FE 

em idades precoces até a vida adulta pode possibilitar uma janela de vulnerabili-

dade, na qual alterações precoces no desenvolvimento dessas habilidades podem 

acarretar consequências diversas em curto, médio e longo prazo. Entre essas vul-

nerabilidades descritas, a falta de educação formal e de aquisição de leitura tem 

sido identificada como uma variável sociodemográfica com um importante efeito 

sobre o desempenho cognitivo e das FE (20). 

Um estudo realizado com 164 mulheres idosas (entre 60 e 79 anos) teve 

como objetivo investigar o efeito da escolarização e do analfabetismo em tarefas 

de tomada de decisão. As participantes foram divididas em três grupos, de acordo 

com sua escolaridade e nível de leitura: o primeiro grupo era composto por mu-

lheres analfabetas, o segundo grupo foi composto por participantes que tinham 

um ou dois anos de estudo, e o terceiro grupo era composto por mulheres que 

tinham três ou quatro anos de estudo. Foi utilizado a Iowa Gambling Task (IGT), 

uma tarefa que tem como objetivo estimular uma tomada de decisão. Os resulta-

dos mostraram que o desempenho na IGT foi associado positivamente com a edu-

cação. Os participantes analfabetos tinham um padrão de tomada de decisões pre-

dominantemente negativo, enquanto indivíduos que tinham algum grau de ins-

trução apresentaram tomada de decisões mais positivas. Os autores concluem que 

esse padrão desvantajoso de decisões pode ser devido ao fato de as participantes 

analfabetas terem tido dificuldade em manter os resultados das escolhas anterio-

res na memória de trabalho, dificultando o processo de registro. Ou seja, percebe-

se que a tomada de decisão e a dificuldade de manter resultados anteriores estão 

ligadas com déficits das FE (3). 
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ANALFABETISMO, PERCEPÇÃO VISUAL E  

HABILIDADES ESPACIAIS 

 

Além das diferenciações que o analfabetismo é capaz de causar à memória, 

à linguagem e às FE, estudos também indicam que a falta de leitura impacta a per-

cepção visual. Uma série de estudos indicam que a aprendizagem da leitura inter-

fere diretamente nas estratégias de busca visual, processamento visuoespacial, 

orientação cognitiva, padrões de lateralização, entre outras habilidades (13, 17). 

Estudos conduzidos com participantes analfabetos e letrados mostram que 

há uma tendência de direcionamento visual relacionada à direção do sistema de 

escrita no qual a pessoa está inserida. Portanto, falantes da língua portuguesa, que 

aprendem a ler no sentido esquerda para direita, tendem a utilizar esse padrão de 

análise visual em outras tarefas que não estão relacionadas com a leitura. É possí-

vel chegar a esse tipo de conclusão pois, comparando grupos de analfabetos e de 

não analfabetos em exercícios de discriminação visual, algumas pesquisas relatam 

que os dois grupos diferem na estratégia de análise da figura: os alfabetizados 

apresentam o mesmo direcionamento visual utilizado em seus respectivos pa-

drões de leitura, enquanto os analfabetos não apresentam uma tendência de dire-

cionamento visual pré-definida (19). 

Um estudo que encontrou esse tipo de resultado foi o realizado por Ostrosky-

Solís et al. (17), que estudaram os padrões de busca visual de um objeto-alvo espe-

cífico entre outros estímulos em uma tela de computador. Sessenta participantes 

analfabetos e 60 participantes letrados, dentro do mesmo padrão socioeconômico, 

foram submetidos ao experimento e, embora não tenham encontrado diferença 

alguma na precisão de acerto de resposta, houve diferenças consideráveis nas es-

tratégias de busca: as pessoas alfabetizadas tinham padrões de busca muito mais 

consistentes, os quais refletiam a forma de análise visual usada na leitura. Para os 

autores, esses resultados demonstram que a aprendizagem da leitura leva as pes-

soas a escolherem caminhos de análise mais consistentes do que os que elas esco-

lheriam caso nunca tivessem tido a experiência da leitura, mesmo em tarefas que 

não envolvem conteúdo escrito. 

Em outro estudo que relacionava hábitos de leitura com nomeação de figuras 

enfileiradas, os pesquisadores compararam o quanto o direcionamento da leitura 

nos idiomas Árabe, Urdu e Kannada influenciava a ordem com que se nomeavam as 

figuras enfileiradas linearmente. Árabe e Urdu são línguas escritas da direita para 

a esquerda, enquanto o Kannada é escrito da esquerda para a direita. Os resulta-

dos mostraram que os falantes de Árabe e Urdu nomeavam as figuras preponde-

rantemente da direita para a esquerda, enquanto os falantes de Kannada e o grupo 

de falantes de Urdu que também eram analfabetos demonstraram muito menos 

esse efeito de direcionamento da direita para esquerda (12). 
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Mishra e Huettig (12) apresentaram para dois grupos de indianos, um com 

baixa capacidade de leitura e outro com boa capacidade de leitura, frases simples 

do cotidiano, as quais tinham uma palavra-alvo (por exemplo, “porta”). Enquanto 

os participantes ouviam a frase, eles olhavam para uma imagem com quatro obje-

tos, um alvo e outros três distratores. As frases foram construídas na intenção de 

incentivar a antecipação da movimentação do olhar para a figura correspondente 

ao objeto-alvo. Os indivíduos com fluência de leitura mudaram o foco do olhar 

para o objeto-alvo significativamente antes de a palavra-alvo ser dita. Já os parti-

cipantes com baixa fluência de leitura não anteciparam o objeto-alvo e o localiza-

ram visualmente mais que um segundo depois de a palavra-alvo ser dita. Esses 

achados sugerem que a leitura modula o processamento de predição da lingua-

gem, o que significa que ter alta habilidade de leitura pode impactar a capacidade 

de antecipação até da linguagem usada cotidianamente. Pessoas com alta capaci-

dade de leitura talvez sejam capazes de emprestar essa habilidade para outras ati-

vidades cognitivas como a linguagem mediada pela orientação visual (14). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente capítulo teve como objetivo revisar o impacto do analfabetismo 

para o desenvolvimento cognitivo de adultos. Como visto, a aprendizagem de lei-

tura impacta o desenvolvimento da consciência fonológica, uma vez que a habili-

dade de lidar explicitamente com unidades fonêmicas não se desenvolve esponta-

neamente. A aprendizagem da leitura também está associada ao desenvolvimento 

de um sistema de representação mais detalhado das informações fonológicas, o 

que altera a forma de representar e armazenar a informação na memória, facili-

tando a aquisição e recuperação das informações na memória de curto prazo. O 

fracasso na aquisição da leitura também parece estar associado a impactos no de-

senvolvimento de funções executivas mais complexas, como a tomada de decisão. 

Por fim, também foi visto que o analfabetismo é capaz de alterar a percepção vi-

sual, como as estratégias de busca visual e processamento visuoespacial. 

Devido às altas taxas de analfabetismo no Brasil, o estudo das habilidades 

cognitivas dessa população se torna necessário. Uma maior compreensão desses 

fenômenos pode contribuir para o desenvolvimento de abordagens e métodos de 

ensino mais eficazes para população de jovens e adultos analfabetos. Outro fator 

que justifica a necessidade de estudos nessa área diz respeito à dificuldade em 

avaliar as habilidades cognitivas de adultos analfabetos, já que a maioria dos ins-

trumentos de avaliação neuropsicológica tradicionais é construída para pessoas 

que são leitoras.  
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TRABALHO E DEFICIÊNCIA 

 

O trabalho é uma importante tarefa da vida do adulto, associada à realização 

social e ao sentimento de pertencimento, além de ser elemento fundamental para a 

construção da identidade e da autonomia dos sujeitos (16). A Constituição Federal 

Brasileira define o trabalho como um direito social do homem (5). Ainda assim, as 

pessoas com deficiência dificilmente conseguem inserção no mercado de trabalho.  

As análises sobre a ocupação de vagas no mercado de trabalho evidenciam 

que, dentre as pessoas com deficiência, os deficientes físicos têm a maior inserção, 

juntamente com as pessoas que apresentam deficiências sensoriais, como auditiva 

ou visual (10). Essa preferência se dá em função de as pessoas com esses tipos de 

deficiência possuírem algumas habilidades mais desenvolvidas, o que facilita a 

aprendizagem formal (10). Apesar de a baixa escolarização ser um fator relevante 

para a menor inserção de pessoas com outras deficiências no mercado de traba-

lho, as empresas utilizam esse argumento para manter a competitividade na es-

fera produtiva, pois consideram que pessoas com outras deficiências e com baixa 

escolaridade apresentariam menor produtividade (14). 

De fato, autores evidenciam que a exclusão das pessoas com deficiência do 

sistema educacional leva a uma exclusão sociocultural e intelectual que culmina 

com dificuldade para acesso ao mundo do trabalho (3). Uma revisão sistemática da 

literatura sobre inclusão no mercado de trabalho e deficiência no Brasil encontrou 

uma relação expressiva entre empregabilidade e nível de escolaridade (17). Na 

maior parte das vezes, as pessoas com deficiência são admitidas quando possuem 

qualificação profissional e não precisam de ajustes na estrutura da empresa para 
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exercer suas atividades, o que se configura como integração, e não inclusão (17). A 

essas pessoas são oferecidos cargos que geralmente exigem pouca qualificação ou 

treinamento (19), e não são consideradas as peculiaridades de cada categoria de defi-

ciência, ou mesmo do profissional que busca o emprego, no processo de contratação.  

Desde 1991 a legislação brasileira (6) garante espaço para que as pessoas 

com deficiência sejam inseridas no âmbito do trabalho – Lei 8.213/91. As evolu-

ções no mundo do trabalho surgiram a partir dessa lei e do Decreto 3.298/99 (7) 

que, em seu artigo 34, afirma que “é finalidade primordial da política de emprego 

a inserção da pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho ou sua in-

corporação ao sistema produtivo mediante regime especial de trabalho prote-

gido”. Em suma, determina-se que: (a) as empresas com mais de 100 funcionários 

devem contratar pessoas com deficiências em suas equipes; e (b) uma quantidade 

de vagas deve ser reservada para pessoas com deficiências, podendo variar entre 

2% e 5% do número total de funcionários.  

Algumas poucas empresas apresentam, dentre seus valores, o de que a in-

clusão e a diversidade são fundamentais para o desenvolvimento de uma socie-

dade mais justa e igualitária. Contudo, apenas 0,7% das vagas do mercado de tra-

balho formal são preenchidas por pessoas com deficiência (15), e esse número 

seria ainda menor se não houvesse a legislação, visto que muitos empresários ad-

mitem que, na ausência da obrigatoriedade, não contratariam pessoas com defici-

ência (17). Dessa forma, o trabalho é a área em que, talvez, se encontre o maior 

hiato entre as pessoas com e sem deficiência.  

Diversos estabelecimentos apresentam taxas de empregabilidade para pes-

soas com deficiência bem inferiores à verdadeira porcentagem que está prevista 

na lei, e sabe-se que, mesmo quando há participação das pessoas com deficiência 

no mercado de trabalho, ela ocorre majoritariamente em atividades precárias, 

descontínuas e informais (12, 19). Nesse sentido, ao analisar o fenômeno da inclu-

são de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, faz-se necessário verifi-

car, para além do número de contratados, como é a colocação daqueles que estão 

inseridos. Na maior parte dos casos, podemos falar apenas em inserção para o 

cumprimento da lei, sem o planejamento de um programa de inclusão que trans-

passe as diferentes áreas da empresa e esteja alinhado com os objetivos da orga-

nização. Geralmente a única responsabilidade é do setor de Recursos Humanos 

(RH), que faz o processo de seleção e insere a pessoa em uma vaga, sem a estrutu-

ração abrangente que permitiria resultados efetivos no processo de inclusão. Ou 

seja, do ponto de vista da inclusão, falta a realização de um processo de mudança 

cultural dentro das empresas. 

A análise do ponto de vista dos empregadores sobre inclusão da pessoa com de-

ficiência e sobre as dificuldades de acesso e permanência da pessoa com deficiência 

no mercado de trabalho deve indicar os fatores que são considerados do ponto de 

vista mercadológico quando uma contratação é feita. Em um estudo que buscou 
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entender justamente esse ponto de vista, a maioria dos empresários afirmou que 

a contratação das pessoas com diferentes tipos de deficiência ocorreu em função 

da obrigatoriedade legal (19). Dentre as dificuldades vivenciadas pelos emprega-

dores, foram destacadas: a) a falta de escolaridade, de interesse e de preparação 

profissional e social dos candidatos com deficiência; b) as condições estruturais, 

funcionais e sociais da empresa para receber a pessoa com deficiência, incluindo 

a falta de conhecimento sobre o tema; c) a inadequação dos programas de treina-

mento profissional e social nas instituições especializadas; e d) a falta de incentivo 

governamental para propiciar acesso à escola e ao transporte para as pessoas com 

deficiência bem como falta de incentivo para as empresas realizarem as adapta-

ções estruturais e culturais necessárias (19). 

 

TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA)  

E SUAS PECULIARIDADES PARA INCLUSÃO  

NO MERCADO DE TRABALHO 

 

Mesmo com a existência da Lei 8.213/91 (6), que garante espaço para pes-

soas com deficiências no mercado de trabalho, até pouco tempo atrás o TEA não 

era incluído no campo das deficiências. Porém, a partir da Lei 12.764, de 27 de 

dezembro de 2012 (8), o TEA foi reconhecido como uma deficiência, e à pessoa 

com TEA foi garantido o acesso à educação e ao ensino profissionalizante, bem 

como às vagas reservadas para pessoas com deficiências.  

O TEA é um dos Transtornos do Neurodesenvolvimento listados na quinta 

edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-5 (2). 

Ele é caracterizado por déficits persistentes na comunicação social e na interação 

social em múltiplos contextos; padrões restritos e repetitivos de comportamento, 

interesses ou atividades; com sintomas presentes precocemente no período do 

desenvolvimento (mas podem não se tornar plenamente manifestos), que causam 

prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, profissional ou ou-

tras áreas importantes da vida do indivíduo. É comum que as pessoas com TEA 

apresentem comorbidades, o que faz com que o diagnóstico seja complexo. No en-

tanto, a comunicação social sempre deve estar abaixo do esperado para o nível 

geral do desenvolvimento. O diagnóstico de TEA possui especificadores: nível 1 

(“exigindo apoio”), nível 2 (“exigindo apoio substancial”) e nível 3 (“exigindo 

apoio muito substancial”), que podem variar de acordo com o contexto ou oscilar 

com o tempo (2).  

O U. S. Centers for Disease Control and Prevention (4), agência do governo 

norte-americano que analisa tendências de doenças, estima a prevalência de um 

caso de TEA para cada 59 crianças com 8 anos de idade. Tal prevalência evidencia 

a importância de se estudar o conhecimento que as pessoas têm sobre o tema, bem 
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como o processo de inclusão de indivíduos com TEA no mercado de trabalho, visto 

que se trata de uma importante parcela da população. 

Três principais problemas são apontados no que se refere à inclusão de pes-

soas com TEA no mercado de trabalho: dificuldade em conseguir emprego, manter-

se nele e obtenção de uma vaga compatível com a formação para o trabalho (13). No 

que se refere à dificuldade em conseguir um emprego, é necessário considerar 

que, em função das características do transtorno, muitas pessoas com TEA sentem 

dificuldade em gerenciar os processos de procura de emprego e de participação 

em processos seletivos, adaptar-se à novas rotinas e procedimentos para conse-

guir a vaga. Quando elas iniciam o trabalho, sentem dificuldade em dominar as 

demandas sociais e de comunicação, lidar com as demandas sensoriais do local de 

trabalho, lidar com atitudes negativas e estigmas associados ao autismo e enfren-

tar desafios à saúde mental relacionados a dificuldades no ambiente de trabalho. 

Justamente em função dos problemas com a socialização, comunicação e comporta-

mentos repetitivos e atípicos, elas podem apresentar dificuldades em se relacionar 

com as pessoas, ter problemas em função da dificuldade em compreensão de re-

gras sociais e costumes, compreensão da linguagem corporal e não verbal, e não 

saber como responder a interações sociais e entender os próprios sentimentos e os 

sentimentos dos outros. As dificuldades em iniciar e manter uma conversa também 

podem ser um fator complicador, bem como os termos de duplo sentido, que são 

importantes fatores a serem considerado nas empresas, pois dificultam os relacio-

namentos com os chefes e colegas de trabalho. Por fim, no que se refere à obtenção 

de uma vaga compatível com a formação para o trabalho, especialmente quando nos 

referimos à pessoas com TEA que apresentam alto grau de funcionalidade, omitir o 

fato de ser autista é, muitas vezes, a única forma de ter chance de encontrar um tra-

balho em uma sociedade altamente preconceituosa e excludente (13).  

Ainda que o caminho encontrado por diversas pessoas com TEA para inser-

ção no mercado de trabalho seja omitir a presença da deficiência (13), as conse-

quências das dificuldades referentes ao transtorno surgem no cotidiano e podem 

ser interpretadas pelos pares e empregadores como inabilidade para estar no 

mercado de trabalho, sem uma compreensão de que são dificuldades que deman-

dam um suporte para viabilizar bom desempenho. Dessa forma, mesmo aqueles 

que conseguem um emprego podem ter dificuldade em mantê-lo. Assim, a soma 

das dificuldades inerentes ao transtorno à falta de apoio social pode ser devasta-

dora para uma pessoa com autismo. 

Por outro lado, é importante destacar que, justamente em função das carac-

terísticas do transtorno, o indivíduo com diagnóstico de TEA geralmente apre-

senta maior facilidade em seguir regras e manter rotinas, maior atenção aos deta-

lhes, maior facilidade com funções repetitivas, prefere ambientes visualmente orga-

nizados, apresenta excelente memória para detalhes, maior lealdade a um ambiente 

de trabalho que lhe dá suporte e grande habilidade em apresentar conhecimento 
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aprofundado em áreas pelas quais possui interesse especial (13). Essas habilida-

des facilitam a adaptação das pessoas a algumas funções e, nesse sentido, devem 

ser analisadas em um momento de contratação e exploradas na definição das ta-

refas que lhes serão destinadas dentro da empresa.  

Quase não existem produções acadêmicas sobre a inclusão de pessoas com 

TEA no mercado de trabalho, tema que apresenta elevada relevância social, visto 

que pessoas com TEA apresentam mais dificuldades em encontrar posições no 

mundo do trabalho em comparação com pessoas com outros tipos de deficiência. 

Em um trabalho de levantamento bibliográfico sobre o tema (13), foi encontrado 

que a inclusão na escola e, posteriormente, no mercado de trabalho é objetivo di-

ficilmente alcançado pelas pessoas com TEA. Nesse sentido, a vida adulta das pes-

soas com TEA, na maioria dos casos, é caracterizada pelo isolamento e solidão.  

Para superar essas dificuldades, é necessário que sejam feitos investimentos 

em ações que promovam a independência funcional e qualidade de vida da pessoa 

com TEA. Isso pode ser feito por meio de desenvolvimento e aprendizado, melho-

rias nas habilidades sociais e de comunicação. Ações institucionais e governamen-

tais, envolvendo políticas públicas para o desenvolvimento e inclusão de pessoas 

com TEA em nossa sociedade, ainda são necessárias. Além disso, ações individuais 

nos núcleos familiares também precisam ser estimuladas, de tal maneira que é 

muito importante orientar as famílias para que haja promoção da independência. 

Progressos na inclusão de crianças com TEA nas escolas e avanços nas terapias de 

suporte tendem a aumentar o número de pessoas com autismo que buscam tra-

balho (13), o que deve favorecer a independência dos indivíduos bem como a sua 

qualidade de vida.  

 

O QUE OS PROFISSIONAIS DE RECURSOS HUMANOS (RH)  

SABEM SOBRE O TEA? 

 

O setor de RH, ainda que tenha passado por diferentes transformações nos 

últimos anos, especialmente no que se refere às práticas e aos sistemas de gestão, 

é geralmente o setor responsável pelas práticas de recrutamento, seleção, remu-

neração, treinamento e manutenção da cultura organizacional. Nesse sentido, é 

importante verificar o que os profissionais responsáveis pela inserção e manuten-

ção dos funcionários na empresa conhecem sobre o TEA. 

Considerando justamente a dificuldade de inclusão de pessoas com TEA no 

mercado de trabalho, foi realizado um trabalho cujo objetivo era investigar tanto 

conhecimento que os profissionais de RH possuem sobre o TEA como as práticas 

de inclusão aplicadas em diferentes empresas (9). Ao todo, 46 funcionários de RH 

foram entrevistados. Eles tinham, em média, 9,71 anos de tempo de atuação no mer-

cado de trabalho. Foi utilizado um questionário online sobre o conhecimento do 
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respondente sobre o tema autismo, com perguntas fechadas e autoexplicativas (1). 

Os resultados do estudo indicaram que pelo menos 50% dos participantes traba-

lhavam em empresas que não possuíam políticas inclusivas, ou não trabalhavam 

essas políticas de maneira suficiente para que seus funcionários de RH as conhe-

cessem. Nesse sentido, as autoras (9) questionam a real implementação da Lei 

8.213/ 91 (6), especialmente entre as empresas de grande porte, que deveriam 

ter políticas de inclusão de pessoas com deficiência para manter-se dentro da le-

gislação.  

Ainda em relação às políticas de inclusão, 45,7% dos participantes do refe-

rido estudo (9) trabalhavam em empresas com políticas de inclusão, o que pode 

demonstrar o cumprimento da legislação e uma postura menos conservadora nes-

sas empresas; porém, são necessários estudos específicos para verificar como a 

inclusão é, de fato, implementada. Há uma baixa receptividade ou adesão junto às 

empresas com relação a lei de cotas empregatícias para pessoas com deficiência 

no mercado de trabalho brasileiro (18). O fato de existir a lei não torna sua aplica-

ção automática, o que faz com que seja necessário exigir a realização de adequa-

ções na empresa, como, por exemplo, adaptação de espaços físicos, equipamentos, 

rotinas, entre outros, o que significa custos que não contribuem para ganhos de 

produtividade ou de produção (18).  

Sabe-se que as empresas encontram estratégias defensivas frente à aplica-

ção da lei de cotas. Uma delas é que alegam peculiaridades dos ramos de atividade 

da empresa, determinando requisitos de habilidade e de especialização técnica 

que não combinam com o perfil empregatício da pessoa com deficiência. Outra 

estratégia utilizada para o descumprimento da lei é o argumento de que as ativi-

dades a serem exercidas são caracterizadas por elevado grau de risco e periculo-

sidade, o que não seria recomendável para a contratação de pessoas com defici-

ência (18). Assim, as empresas argumentam que têm dificuldades em encontrar, 

no mercado, pessoas com deficiência habilitadas ou qualificadas para as ocupa-

ções produtivas ofertadas (18). Mesmo quando a cota de inclusão de pessoas com 

deficiência é cumprida, faz-se necessário verificar se, de fato, há inclusão nessas 

empresas, ou se se trata de inserção da pessoa sem considerar suas particularida-

des, necessidades e sem transformações na cultura institucional. 

Especificamente no que se refere ao TEA, o trabalho sobre o conhecimento 

de profissionais de RH sobre o TEA (9) identificou que apenas 6,5% dos funcioná-

rios de RH afirmaram ter colaboradores com esse perfil. A maior parte (67,4%) 

disseram que não havia autistas na empresa, enquanto que 26,1% disseram que não 

sabiam responder. Ou seja, ainda que 45,6% dos participantes tenham afirmado a 

presença de políticas de inclusão na empresa, apenas 6,5% indicaram a presença de 

pessoas com TEA no seu ambiente de trabalho, dado que confirma que as pessoas 

com TEA realmente apresentam dificuldades em conseguir e manter um emprego 

(13). Isso faz com que elas tenham maior dependência do governo, instituições ou 
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parentes, o que impacta diretamente na autonomia e na qualidade de vida desses 

adultos. Deve-se considerar, entretanto, que muitas pessoas com TEA nível 1 omi-

tem o fato de apresentarem o transtorno para facilitar a inserção no mercado de 

trabalho e garantir uma vida com maior possibilidade de atuação profissional e 

enfrentando menos preconceitos. Dessa forma, faz-se necessário conhecer o que 

os profissionais de RH sabem sobre o TEA para verificar se eles saberiam identifi-

car uma pessoa com TEA. 

No estudo analisado (9), todos os profissionais de RH disseram que conhe-

ciam alguma coisa sobre o autismo, sendo a graduação na universidade a maior 

fonte de informações sobre o tema (41,3%). A mídia e a família foram outras duas 

fontes de informações importantes para os profissionais de RH, com 21,7% e 

19,6% das respostas, respectivamente. Isso mostra a importância da educação e 

das mídias para o conhecimento sobre o TEA. Apenas dois profissionais (4,3%) 

afirmaram que o trabalho com pessoas com TEA foi a principal fonte de informa-

ções sobre o tema, evidenciando, mais uma vez, a baixa inserção de pessoas com 

TEA no mercado de trabalho.  

Ainda que muitas pessoas que trabalham com RH saibam que o TEA é uma 

deficiência, 28,3% concordaram com a afirmação de que o TEA é um estado psico-

lógico, 17,4% que TEA é uma condição social, e 54,3% que TEA é uma doença (8). 

Destaca-se, ainda, que um participante (2,2%) indicou que se trata de uma doença 

contagiosa, evidenciando o não conhecimento que ainda existe sobre o transtorno (9).  

O fato de 82,6% dos participantes do referido trabalho responderem que o 

TEA não é uma condição social pode ser considerado como um indicador positivo 

de que as informações básicas sobre o autismo estão atingindo a população. O TEA 

não é uma condição social nem é causado por fatores ambientais. Sabe-se que pes-

soas com TEA têm dificuldades no âmbito social, mas a deficiência não é ocasio-

nada pela condição social em que o indivíduo vive.  

No que se refere às causas do autismo, os profissionais de RH, em sua maio-

ria (65,2%), indicaram que não se sabe, ao certo, suas causas (9). De fato, não há 

causas específicas para o autismo; porém, sabe-se que existe uma base genética im-

portante, fato conhecido por 69,6% da amostra do estudo. A partir dos anos 1960 e 

de algumas investigações específicas, descobriu-se a existência de um fator genético 

multifatorial e de diversas causas orgânicas relacionadas ao autismo. Ainda que não 

existam exames para detectar o TEA, 78,3% dos participantes afirmaram que exis-

tem exames, indicando que essa é uma informação que precisa ser mais bem traba-

lhada na mídia, faculdade e outros meios de informação sobre o TEA (9). Segundo o 

DSM-5 (2), são características associadas que apoiam o diagnóstico. O fato de o TEA 

não ter cura também é conhecido pela maior parte dos profissionais de RH (95,7%). 

Sabe-se que existem algumas intervenções psicoeducacionais, como, por exemplo, 

estimular o desenvolvimento social e comunicativo, aprimorar o aprendizado e a 

capacidade de solucionar problemas, diminuir comportamentos que interferem 
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no aprendizado e no acesso às oportunidades para experiências do cotidiano, aju-

dar familiares a lidar com o autismo, entre outros. Além disso, existem ações de tra-

tamento, como acompanhamento de fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupa-

cionais etc. Entretanto, essas ações não curam o autismo, mas auxiliam no desen-

volvimento das áreas na quais as pessoas com autismo apresentam déficits. 

O trabalho que investigou o conhecimento dos profissionais de RH sobre o 

TEA também verificou questões relacionadas às características das pessoas que 

apresentem o transtorno (9). As características que envolvem o relacionamento 

social foram reportadas pela maioria dos participantes da pesquisa como presentes 

em muitas pessoas com autismo: isolamento (67,4%), dificuldade no contato social 

(54,3%), dificuldade em brincar (56,5%), ausência de demonstração de carinho 

(47,8%). Além disso, questões relacionadas com a comunicação também foram in-

dicadas como presentes em muitas pessoas com autismo: dificuldade em se comu-

nicar (45,7%), ausência de resposta quando é chamado pelo nome (58,7%), repeti-

ção de frases, palavras descontextualizadas (ecolalia) (52,2%). Por fim, também fo-

ram identificados alguns padrões restritos e repetitivos de comportamento, interes-

ses ou atividades em muitas pessoas com autismo, como o comportamento de aba-

nar as mãos, balançar, girar ou olhar fixamente (47,8%). Nota-se, entretanto, que 

muitas dessas características são mais fortes na infância e aparecem com menor fre-

quência em indivíduos adultos e entre aqueles que apresentam o transtorno com 

maior funcionalidade. Esses casos podem passar desapercebidos quando os profis-

sionais estão atentos apenas ao estereótipo clássico do indivíduo com autismo. 

Essa ressalva deve ser considerada, especialmente porque a maioria dos 

participantes (45,7%) do estudo sobre o tema (9) indicou que possuir habilidades 

especiais é uma característica presente em muitas pessoas com TEA. Essa crença 

não é verdadeira. Ainda que algumas pessoas com TEA tenham habilidades espe-

ciais, isso é infrequente e não é um critério diagnóstico para o transtorno (2). Além 

disso, os participantes do trabalho de Caminha e Yano (9) indicaram que diversos 

critérios que não necessariamente descrevem características de pessoas com o 

TEA como presentes em muitos dos casos: audição comprometida (28,3%), difi-

culdades visuais (19,6%) e dificuldades respiratórias (23,9%).  

Outro fato interessante a ser analisado no que se refere à pesquisa sobre TEA 

e profissionais de RH (9) é que 19,6% dos entrevistados acreditavam que nenhum 

indivíduo com TEA tivesse déficit intelectual. Indivíduos com esse transtorno têm 

déficits e sintomas clínicos que comprometem o processamento de informações 

nos domínios social, não social e linguagem, nas modalidades auditiva e visual, 

sendo que esses déficits formam uma limitação notável quando o assunto é o 

acesso das habilidades intelectuais (11). Ainda que o déficit intelectual não seja 

uma característica específica do TEA, algumas dessas pessoas apresentam tal dé-

ficit. Quando essa característica está presente, é mais difícil os indivíduos terem 

uma vida independente e condição de assumir a condução da própria vida. No 
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entanto, alguns indivíduos conseguem ter uma vida independente, com pouco ou 

nenhum auxílio de amigos e familiares, como é compreendido por 39,1% da amos-

tra de profissionais de RH (9). É interessante notar, no entanto, que 8,7% dos par-

ticipantes consideram que nenhuma pessoa com esse diagnóstico consegue ser 

independente, e 4,3% acham que todos podem. Esses resultados tão distintos po-

dem ser explicados pela diversidade de perfis que existem dentro do espectro, 

bem como pela necessidade de maior conscientização sobre o transtorno. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando a natureza do trabalho na sociedade atual, pensar a inclusão 

das pessoas com deficiência no mercado de trabalho é uma questão de justiça so-

cial que vai para além da legislação vigente (5-8). Temos um contingente de pes-

soas com deficiência em idade adulta que, quando não são incluídas no mercado 

de trabalho, ficam à margem da sociedade. A análise da aptidão individual e a mu-

dança na cultura das instituições é fundamental para que esse processo ocorra de 

maneira verdadeiramente inclusiva.  

Especificamente no que se refere ao TEA, nota-se o baixo conhecimento dos 

profissionais de RH sobre o TEA, verificado no trabalho de Caminha e Yano (9), e 

a baixa disponibilidade dos empresários para contratar pessoas com deficiência 

de uma maneira inclusiva (3, 19). Ainda que a maioria dos profissionais de RH 

saiba o que é o autismo ou já tenha ouvido falar sobre esse transtorno, há caracte-

rísticas e definições que precisam ser esclarecidas, como, por exemplo, o fato de o 

autismo não ser uma doença, o fato de não existirem medicamentos para o au-

tismo e de não existir exame para o autismo (9). Além disso, há características não 

relacionadas com o autismo desconhecidas de muitos profissionais, como, por 

exemplo, o fato de não possuírem características físicas específicas, habilidades 

especiais, audição comprometida, dificuldade visual e dificuldade respiratória. 

Não parece que os profissionais responsáveis pelas contratações nas empre-

sas conheçam o transtorno. Nesse sentido, faz-se necessário ampliar o conheci-

mento do público geral sobre o tema e, mais especificamente, dos profissionais de 

RH, de maneira a desmistificar algumas preconcepções e preconceitos que exis-

tem com relação ao transtorno e, então, viabilizar maior inserção desses profissi-

onais no mercado de trabalho. Para além da inserção, os profissionais de RH pre-

cisam estar aptos a promover inclusão nas empresas. Isso será possível se reco-

nhecerem as pessoas com TEA, suas potencialidades, e se criarem ambientes que 

suportem o trabalho desses profissionais. O ambiente físico de trabalho pode sofrer 

modificações de modo a facilitar o trabalho de autistas, como, por exemplo, a re-

dução de luz e barulho e a liberdade para utilizar fones de ouvido como estratégias 

para minimizar a hipersensibilidade sensorial presente em muitas pessoas com 
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autismo (13). Além disso, o trabalho e suas tarefas, responsabilidades, expectati-

vas e normas podem ser descritos de maneira mais direta e minuciosa, com cla-

reza e com antecedência, permitindo a adaptação das pessoas com TEA (13).  

As dificuldades vivenciadas pelas pessoas com TEA para conseguir um tra-

balho e para se manterem empregadas são inerentes às dificuldades em comuni-

cação e interação social, características do transtorno (2), que afetam as habilida-

des para interagir com pares e chefes bem como para entender pistas sociais im-

portantes do ambiente de trabalho. Isso não significa que as pessoas com autismo 

não possuem habilidades que podem agregar valor à empresa e fazer com que se 

destaquem em sua função. Na verdade, o grande desafio enfrentado pelas pessoas 

com autismo para inclusão no mercado de trabalho não está relacionado com os 

déficits ou excessos comportamentais, mas sim com o preconceito que existe com 

relação ao transtorno e a decorrente discriminação e redução de oportunidades.  

A área de RH precisa evoluir no sentido de oferecer suporte à inclusão por 

meio de atividades e programas que permitam discussão com os profissionais 

com TEA para maior conhecimento dos colaboradores da empresa sobre o TEA, 

entendendo suas potencialidades e limitações. O fato de se ter uma cultura inclu-

siva e de suporte adequado permite que o potencial das pessoas com TEA possa 

ser mostrado efetivamente em trabalho e resultados (13). 

Ainda que seja necessária uma mudança cultural nas empresas, não pode-

mos esquecer do papel das famílias na formação de base das pessoas com defici-

ência. Ainda que seja papel do estado fornecer as condições educacionais, a busca 

da família por recursos educacionais que permitam a estimulação do potencial de 

cada indivíduo permitirá irmos para além da barreira formativa que é imposta à 

maioria das pessoas com deficiência. Apoio complementar, atividades especiali-

zadas e foco nas habilidades individuais específicas são questões fundamentais 

para que a trajetória educacional deixe de ser uma barreira impeditiva para a in-

serção da pessoa com TEA no mercado de trabalho. 

Há, ainda, um caminho longo a ser percorrido quando pensamos em empre-

gabilidade das pessoas com TEA; entretanto, o conhecimento que se tem até o mo-

mento já possibilita reflexões importantes. Uma reflexão diz respeito a quanto o 

processo de seleção e contratação é adaptado a pessoas autistas. Muitas vezes, as 

devolutivas dos empregadores são de que os empregados autistas se destacam, 

possivelmente por suas habilidades individuais e por seu trabalho competir pouco 

com interesses sociais, por exemplo. Entretanto, o processo de seleção, na maioria 

das vezes, está pautado em entrevistas nas quais são analisadas muita linguagem 

corporal e convenções sociais que, se avaliadas fora do contexto do TEA, deixam 

os candidatos autistas em grande desvantagem perante aos demais. 

A diversidade da população autista é enorme em termos de habilidades, in-

teresses e aptidões, o que confirma que não haverá um modelo único, de fácil 
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adaptação como solução para a empregabilidade dessas pessoas. O que se faz ur-

gente é ampliar o acesso dessas pessoas ao mercado de trabalho, considerando 

uma maior variedade de tipos de trabalho, com maior clareza de necessidades, 

tornando mais concretas as adaptações necessárias. 

Como sociedade, precisamos nos preocupar e nos envolver não só com uma 

maior conscientização, mas também com uma proposta de ações concretas para a 

contratação e suporte de trabalhadores autistas. Os potenciais empregadores pre-

cisam entender as habilidades e as dificuldades das pessoas com TEA para otimi-

zar sua manutenção no mercado de trabalho. Com o crescente número de pessoas 

com TEA e o envelhecimento populacional, torna-se uma questão de saúde econô-

mica, e não apenas de justiça social. 
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Movimentos para a obrigatoriedade de matrícula dos alunos público-alvo da 

educação especial fizeram parte de políticas públicas em diversos países desde 

início do século XX (9), embora nem sempre têm sido garantidos o acesso e a per-

manência desses alunos na escola comum. Um dos países a legislar sobre o traba-

lho do professor para a inclusão educacional, seja no formato de classe regular ou 

como classe especial, foram os Estados Unidos (9). Com isso, os estados norte-

americanos adotaram políticas que deveriam garantir a essas crianças educação e 

instrução adequadas de acordo com as evidências científicas da época. Nos docu-

mentos havia clara ênfase na necessidade de formação dos professores para que 

as intervenções educacionais pudessem acontecer precocemente (9). Nos Estados 

Unidos se exige que as escolas que recebem recursos financeiros federais selecio-

nem e implementem apenas práticas interventivas que apresentem evidências de 

eficácia§. 

No Brasil, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educa-

ção Inclusiva de 2008 define a Deficiência Intelectual (DI) como público-alvo da 

educação especial**, assegurando que esses educandos recebam Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) articulado com o ensino comum. Desde então, 

                                                           
‡ O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior – Brasil (CAPES). 
§ Child Left Behind Act / NCLB, 2001. Disponível em: http://www.k12.wa.us/esea/NCLB.aspx. 
** Os alunos considerados público-alvo da educação especial são aqueles com Transtornos Globais 
do Desenvolvimento (TGD), Altas Habilidades / Superdotação e Deficiências Sensoriais e Intelectual. 
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observa-se um incremento contínuo das políticas educacionais para garantir os di-

reitos à educação inclusiva das pessoas com deficiência, incluindo alunos com DI, 

para que os serviços e recursos de acessibilidade sejam transversais a todas as eta-

pas de ensino e garantam seu acesso, permanência participação e aprendizagem. 

Uma das deficiências que vêm demandando o desenvolvimento de estudos 

sobre metodologias de ensino e estratégias pedagógicas no contexto escolar é a 

DI. A DI é uma condição que tem início no período do desenvolvimento, com pre-

juízos no funcionamento intelectual e adaptativo, demandando provisões impor-

tantes por parte da educação especial quando em um contexto escolar. A perspec-

tiva educacional inclusiva pressupõe que as escolas desenvolvam ajustes de aces-

sibilidade que incorporem modificações nos conteúdos curriculares, didática de 

ensino, recursos, estruturas e estratégias educacionais para superar as barreiras 

que impedem a participação e a aprendizagem dos alunos com DI. Se a inclusão 

for desenvolvida nesses moldes, poderão ser oferecidas aos alunos experiências 

de aprendizagem equitativas e participativas e ambientes escolares que corres-

pondam às suas necessidades. Diferentemente disso, tanto no Brasil como em ou-

tros países, políticas educacionais de inclusão para crianças e adolescentes com 

DI têm revelado dificuldades (1, 7, 11, 20). O insucesso se deve, entre outros, ao 

fato de não proporcionar a esses alunos um ambiente que minimize suas limita-

ções, à ausência de acompanhantes educacionais especializados (ou monitores) 

com formação adequada para apoiar o professor de sala regular, ou ainda à carên-

cia de alternativas metodológicas ou curriculares que favoreçam a aprendizagem 

(16). Nesses casos, os alunos muitas vezes acabam segregados nos ambientes es-

colares, restringindo sua inclusão simplesmente à presença na escola, negligenci-

ando aspectos centrais como aprendizagem, participação e aceitação. Não obstante 

às dificuldades identificadas nesse cenário, evidências científicas mostram que a 

educação inclusiva, ofertada de modo adequado a alunos com DI, pode contribuir 

em vários domínios de funcionamento adaptativo, como habilidades sociais (14), 

independência em atividades da vida diária (3) e habilidades acadêmicas (10).  

Estudo de Pletsch e Glat (16) apresenta uma discussão sobre a escolarização 

de alunos com DI em diferentes contextos educacionais na cidade do Rio de Janeiro. 

Os dados mostraram que as práticas pedagógicas e as atividades acadêmicas que 

ocorrem nas classes regulares que foram avaliadas não sofriam as transformações 

ou adaptações para atender às necessidades educacionais específicas desses alunos. 

Os autores comentaram que professores dessas salas adotavam propostas didáticas 

tradicionais, pautadas em concepções dicotômicas do processo de ensino e apren-

dizagem. Uma conclusão importante do estudo foi que, mais do que reestruturar 

práticas e/ou propor ajustes no currículo, é preciso disponibilizar conhecimentos 

teórico-práticos e suporte aos profissionais da educação para que possam realizar 

mediações pedagógicas que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem de to-

dos os alunos, sobretudo daqueles que possuam alguma deficiência. 
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A provisão de recursos de acessibilidade para alunos com DI exige uma for-

mação específica do professor, pois ele deve conhecer aspectos relativos às carac-

terísticas educacionais da DI, às comorbidades clínicas e à relação desses aspectos 

com indicadores de funcionamento cognitivo, emocional e comportamental do 

aluno, bem como estar atualizado sobre alternativas de práticas pedagógicas que 

tenham respaldo científico com esses alunos no contexto de sala de aula. Docu-

mentos oficiais também atribuem ao professor que ele aproxime a família da es-

cola para que ela acompanhe indicadores de progresso no desenvolvimento e 

aprendizagem do aluno, participando das atividades escolares no ambiente fami-

liar. (A lei brasileira de inclusão pode ser consultada em http://www.planalto.gov. 

br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm).  

As diretrizes para uma inclusão escolar que atenda adequadamente às ne-

cessidades de uma criança ou adolescente com DI são complexas. De um lado, é 

desejável que o professor tenha conhecimentos gerais sobre a diversidade de fa-

tores que podem estar associados ao transtorno que contribuem para suas carac-

terísticas cognitivas, emocionais, comportamentais e de aprendizagem (4). Por 

exemplo, a DI é um transtorno que, geralmente, está presente em casos graves de 

epilepsia e em várias síndromes genéticas como as de Prader-Willi, Angelman, 

Williams-Beuren, Cri-du-Chat, Down, Klinefelter, X-Frágil, Fetal Alcoólica, síndro-

mes metabólicas tóxicas e intoxicações, dentre outras (2, 4). Atualmente, descri-

ções fenotípicas médicas e neurocomportamentais dessas desordens são bem es-

tabelecidas na literatura (2) e podem auxiliar professores e gestores escolares nas 

tomadas de decisão sobre ações educacionais que melhor se adaptem às necessi-

dades desses alunos (18).  

No Brasil, estudos nacionais têm divulgado manuais com diretrizes para in-

tervenções em ambiente escolar e familiar de crianças e adolescentes com DI e 

outros transtornos, como síndrome de Williams-Beuren e Transtorno do Espectro 

do Autismo (disponíveis em: https://memnon.com.br/downloads-gratuitos/) e 

síndrome de Prader-Willi (13). De outro lado, o professor também deve ter uma 

formação sobre diversos problemas emocionais e comportamentais, como agres-

sividade, autoagressividade, timidez, retraimento, desafio e oposição, dentre ou-

tros, bem como transtornos psiquiátricos como ansiedade, fobias, depressão e 

transtorno obsessivo-compulsivo que crianças com DI podem apresentar (19).  

Estudo de Platt et al. (15) estimou taxas de prevalência de DI em adolescentes 

norte-americanos. Uma amostra representativa da população de adolescentes dos Es-

tados Unidos composta por 10.148 adolescentes com idades entre 13 e 18 anos foi 

avaliada revelando dados de prevalência de DI entre 2% e 3%. Um dado relevante do 

estudo foram as taxas elevadas de comorbidades psiquiátricas (65% do total) como, 

por exemplo, fobia específica, agorafobia, transtornos afetivos, transtorno bipolar.  

Problemas de saúde mental, quando associados à DI, exigem do professor um 

conjunto ainda maior de conhecimentos para que ele providencie apoios adequados 

http://www.planalto.gov/
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a essas demandas específicas, de forma que o aluno possa desenvolver experiên-

cias de aprendizagem significativas na escola.  

Quando a criança com DI ainda não está matriculada em ambientes educacio-

nais, como creches, as intervenções iniciais geralmente dependem dos cuidadores res-

ponsáveis. Durante os primeiros quatro ou cinco anos de vida, a família é a principal 

via de acesso a essas intervenções (17). Intervenções pedagógicas precoces, iniciando 

preferencialmente antes dos 3 anos de idade, têm efeitos positivos em longo prazo em 

vários indicadores de desenvolvimento, como a cognição, linguagem, habilidades de 

aprendizagem, comportamento e padrões de funcionamento adaptativo. Entretanto, 

tanto no Brasil como em outros países, um número expressivo de crianças com DI 

ainda continua sem receber as intervenções adequadas nos contextos escolares, e são 

segregadas em salas regulares, atendendo a políticas de inclusão que nem sempre são 

fontes adequadas de estimulação nos ambientes escolares. 

Na quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Men-

tais da Associação Americana de Psiquiatria / DSM-5 (4), foram estabelecidos es-

pecificadores de gravidade para fins de diagnóstico e de manejo de crianças e ado-

lescentes com DI. Esses especificadores foram divididos em três domínios: concei-

tual, social e prático. Esses domínios, conjuntamente, podem servir para predizer 

o funcionamento adaptativo bem como para definir níveis de apoio que a pessoa 

precisa para desenvolver suas capacidades (4). 

No primeiro domínio estão contidos agrupamentos de déficits em habilida-

des de raciocínio, solução de problemas, planejamento e aprendizagem escolar, 

dentre outros, que podem ser auferidos por testes de inteligência, por exemplo. O 

domínio social aponta para as dificuldades nas relações sociais que se expressam, 

geralmente, nos prejuízos em competências para perceber, com precisão, pistas 

sociais dos pares, déficits para se comunicar, déficits para manter conversas de 

acordo com o esperado para a idade, dificuldades em regulação da emoção e do 

comportamento, dentre outros. O domínio prático descreve um conjunto de difi-

culdades em habilidades relacionadas a tarefas complexas da vida diária, em com-

paração com os pares, que resulta em prejuízos no desenvolvimento da indepen-

dência pessoal. Em 2014, por ocasião da publicação da do DSM-5, as taxas de pre-

valência de DI na população geral foram estimadas em aproximadamente 1% e, 

no caso de DI grave, a prevalência foi estimada em uma proporção de 6:1.000 (4).  

Ao considerar esses especificadores do nível de gravidade da DI nos domí-

nios práticos e social, o professor em sala de aula pode compreender melhor seu 

aluno para planejar diferentes intervenções pedagógicas que tanto facilitem o 

acesso ao currículo escolar quanto o auxiliem nas suas habilidades de vida diária. 

As atividades podem enfocar autocuidado, habilidades sociais / interpessoais, uso 

de recursos comunitários, autossuficiência e segurança.  

Considerando o planejamento de atividades no ambiente de sala de aula, se-

guem algumas recomendações: 
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a) Oportunizar que a carteira do aluno com DI esteja localizada próxima da 

mesa do professor, mas que não seja isolada do resto do grupo, para evitar segre-

gação. Evitar adotar carteiras fixas para os alunos ao longo do ano letivo. Diversi-

ficar pode ser uma estratégia que oportuniza interações sociais, aceitação e com-

portamentos colaborativos entre os alunos nas atividades escolares. Essa diversi-

ficação também contribui para que o aluno com DI possa sentar-se próximo de 

colegas diferentes ao longo do ano. 

b) Atividades em grupo demandam orientações individuais e coletivas, veri-

ficando indicadores de compreensão e aceitação. Nesses casos é fundamental a 

mediação do professor junto aos alunos e ao aluno com DI. 

c) Aproveitar habilidades positivas de liderança de alguns alunos para que 

eles oportunizem interações sociais adequadas entre os colegas, especialmente 

com aquele que tem a deficiência, em sala de aula, na biblioteca, no recreio e em 

outros contextos da escola. 

d) Estabelecer, nas rotinas escolares, duplas de monitores de sala com cro-

nograma mensal e oportunizar que o aluno com DI exerça essa função, pelo menos 

mais de uma vez por semana. 

e) Instruir o grupo para as atividades que devem ser feitas e estabelecer o há-

bito de oferecer individualmente a instrução para o aluno com DI, lembrando que, 

geralmente, uma mesma instrução precisará ser exaustivamente detalhada e ofere-

cida, necessitando monitoramento tanto da execução como da finalização. Estimu-

lações positivas devem ser dadas a todos os alunos pelo cumprimento de atividades.  

f) Estimular o grupo para solicitar informações ao aluno com DI e vice-versa. 

Esse tipo de estratégia desenvolve competências sociais e favorece aceitação so-

cial, reconhecimento e interações sociais positivas.  

g) Mapas da escola, da sala de aula e cronogramas de atividades escolares 

devem aparecer sinalizados em sala de aula. 

h) Oportunizar um ambiente estimulante para que o aluno com DI participe, 

assuma responsabilidades, tome decisões, envolva-se em atividades escolares, 

tanto de maneira individual como grupal, facilitando o desenvolvimento de habi-

lidades de comunicação, interação social bem como de empatia emocional e social.  

i) Desenvolver atividades que contribuam para que todos os alunos, inclu-

sive o aluno com DI, aprendam o seguimento de regras e de combinados, o res-

peito pelos colegas, a expressão adequada de emoções, sentimentos e afetos. 

O desenvolvimento de intervenções pedagógicas é um desafio na atuação do 

professor com o aluno que apresenta essa condição, principalmente naqueles com 

DI em grau moderado a grave. Dando continuidade aos especificadores do nível 

de gravidade da DI estabelecidos no DSM-5 (4), no domínio conceitual relacionado 

com os comprometimentos em habilidades de raciocínio, solução de problemas, 

planejamento e aprendizagem escolar, dentre outras, professores podem planejar 
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diferentes atividades nas matérias que fazem parte do currículo pedagógico. Al-

gumas recomendações são oferecidas seguidamente: 

a) Atividades que demandam o desenvolvimento de comportamentos de 

imitação devem ser adotadas sempre que possível, pois contribuem para que o 

aluno memorize o que precisa imitar, execute a ação e tenha acesso ao resultado. 

b) Desenvolver atividades que estimulem habilidades visuoespaciais, em re-

lação a objetos e ambientes, que podem contribuir com a organização do esquema 

corporal e a orientação pessoal e espacial no contexto escolar. 

c) Estimulações para o desenvolvimento de habilidades de consciência fono-

lógica (CF), que se traduzem, principalmente, na decodificação de fonemas em 

grafemas e vice-versa, devem fazer parte do currículo básico de um aluno com DI. 

Instruções fônicas devem ser utilizadas intensamente nas atividades de sala de 

aula, como, por exemplo, na alfabetização em Português para auxiliar o aluno nas 

aquisições de leitura e escrita, conhecimento de letras e de outras habilidades do 

processamento fonológico. No Brasil, existem guias no formato de programas e 

aplicativos que mostram como conduzir diferentes atividades para estimular es-

sas habilidades de CF, inclusive em crianças com DI, como, por exemplo, ativida-

des de rima, manipulação silábica e manipulação fonêmica, dentre outras (6). 

d) Estimular o desenvolvimento de habilidades de compreensão de tarefas, 

por intermédio tanto de desenhos como de enunciados. 

e) Desenvolver atividades que estimulem habilidades matemáticas de racio-

cínio relativas à abstração, à reversibilidade e à transitividade, que são essenciais 

nas operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. 

f) Desenvolver atividades que estimulem a resolução de problemas oportu-

nizando habilidades cognitivas de raciocínio relativas à adição, junção, subtração, 

agrupamentos, ordenamentos e comparações, dentre outras. 

A criança com DI comumente apresenta dificuldades de aprendizagem; entre-

tanto, a compreensão dessa dificuldade não pode estar dissociada do conhecimento 

sobre diferentes características associadas aos fenótipos cognitivos e comporta-

mentais dos diferentes casos de DI. Faz-se igualmente necessário considerar a in-

clusão para além da simples presença em uma classe compartilhada entre crianças 

com deficiência e aquelas com desenvolvimento típico, mas pensar em um currículo 

que atenda às necessidades específicas de todos os alunos. Em resposta a essa pro-

blemática, há de ser destacado que, na década de 80 do século XX, nos Estados Uni-

dos, um grupo de pesquisadores desenvolveu uma ferramenta de trabalho para aco-

modações curriculares com fundamentos pedagógicos, neurocientíficos e práticos 

baseados em evidências. Essa metodologia se denomina Desenho Universal para 

a Aprendizagem / Universal Design for Learning (DUA).  

David Rose e Anne Meyer foram os principais proponentes desse modelo, cuja 

principal influência adveio da arquitetura (18). O modelo estabeleceu a necessidade 
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de reconfigurar os espaços para a acessibilidade de todos por meio de um Dese-

nho Universal. Assim, o DUA considera uma pessoa com deficiência como aquela 

que está deficitária em relação ao ambiente e, portanto, são os ambientes de 

aprendizagem os que devem ser reconfigurados e adequados para que ocorra 

uma acomodação. Seu objetivo foi o de considerar a multiplicidade de fatores fa-

cilitadores do aprendizado. O DUA se define pelo estabelecimento de um currículo 

educacional flexível, baseado em evidências, que acomode diferenças no processo 

de aprendizagem entre os alunos (8). O professor deverá estabelecer essas aco-

modações como um processo, para que o currículo (objetivos, métodos, materiais 

e avaliação) seja desenhado intencional e sistematicamente desde o início da esco-

larização, para que possam ser atendidas todas as diferenças individuais do aluno. 

São escassas, no Brasil, iniciativas sobre como aplicar essa metodologia no con-

texto da educação especial junto a alunos com DI (5). Apesar da aceitação desse 

modelo para todos os alunos, no caso da DI, como apontam os autores, o DUA deve 

oferecer uma estrutura para planejar instruções que atendam às necessidades 

desses alunos mediante instrução individualizada para auxiliar a minimização do 

impacto de uma condição de deficiência específica diante de uma tarefa ou um 

conjunto de demandas. E, ainda, Bock et al. (5) enfatizam que o DUA pode auxiliar 

no combate às barreiras metodológicas nos contextos educacionais, respeitando, 

contudo, as individualidades do aluno.  

Professores da Espanha desenvolveram um manual que mostra o DUA apli-

cado ao currículo multinível que fornece diferentes recursos pedagógicos de en-

sino de habilidades acadêmicas em sala de aula com desenho inclusivo e aplicado 

à DI que pode ser consultado em https://curriculummultinivel.blog/acerca-de/.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tal e como é concebida a educação especial no Brasil, alunos com DI leve e 

moderada podem se beneficiar expressivamente com adequações e modificações de 

currículos escolares. A equipe educacional de sala de aula com adequada formação 

nessa condição de necessidade educacional especial, atenta a capacidades e dificul-

dades desse aluno, poderá potencializar competências de aprendizagem, de sociali-

zação e de funcionamento adaptativo. Conteúdos programáticos e objetivos, uma 

vez adaptados, podem ser diferentes ou semelhantes aos dos alunos sem DI, a de-

pender do nível de gravidade da condição. Entretanto, a estimulação de habilidades 

de aprendizagem, seja qual for o grau de comprometimento, deve ser priorizada. 

Muitas das dificuldades educativas podem ser identificadas de maneira precisa 

quando o aluno é exposto a estimulações de habilidades de aprendizagem mediante 

um currículo adequado. Com isso, o professor terá a possibilidade de acesso a habi-

lidades e competências adquiridas bem como àquelas que precisam ser desenvolvi-

das para novas readequações dos currículos escolares. Esse monitoramento deve 
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ser feito de maneira periódica, ao longo de cada ano letivo, mediante reuniões de 

trabalho. Se possível, por intermédio da família da criança, a equipe educacional de 

sala de aula deve convidar para essas reuniões de planejamento das adaptações cur-

riculares outros profissionais da saúde mental que atendem a criança, como psicó-

logo, psicopedagogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, dentre outros. 

De outro lado, a equipe de sala de aula e outros profissionais da escola devem 

priorizar a estimulação de habilidades de vida diária, comunicação e socialização, 

considerando que a escola é um contexto natural para a potencialização dessas 

habilidades em conjunto com os outros alunos. A escola deve desenvolver estra-

tégias de integração com a comunidade e, principalmente, com a família para 

ações conjuntas preventivas visando à qualidade de vida funcional dessa criança 

na vida adulta. No caso da comunidade, sempre que possível a escola e a família 

devem utilizar os recursos comunitários, como associações e instituições que for-

neçam ações de estimulação à criança com DI, sempre que forem baseadas em 

evidências científicas.  

A escola é fundamental para o desenvolvimento de diferentes tipos de compe-

tências de uma criança, principalmente daquelas crianças que têm DI, pois a escola 

é um contexto representativo de marcos sociais mais amplos pelos quais a criança 

passará na vida adulta. Escolas inclusivas podem ter seu papel de mainstreaming 

garantido, do ponto de vista socioeducacional, se promoverem experiências ade-

quadas educativas, sociais e, principalmente, de aprendizagem. De acordo com os 

princípios básicos do mainstreaming, a colocação seletiva de estudantes com defici-

ências deveria levar em consideração os seguintes critérios: 1) preferência pelos 

serviços educacionais com o mínimo possível de restrição; 2) oferta de serviços edu-

cacionais especiais e regulares coordenados; e 3) promoção de situações escolares 

que favorecessem a convivência com grupos sociais de idades equivalentes (12). 

 

REFERÊNCIAS 

 

1. Ajuwon PM. Inclusive education for students with disabilities in Nigeria: benefits, chal-

lenges and policy implications. J Special Educ (online). 2008; 23(3):11-16. Disponível em: 

https://eric.ed.gov/?id=EJ833673. 

2. Amor DJ. Investigating the child with intellectual disability. Australia: J Pediatr Child 

Health. 2018; 54(10):1.154-8.  

3. Andrews J, Falkmer M, Girdler S. Community participation interventions for children and 

adolescents with a neurodevelopmental intellectual disability: a systematic review. Disabil 

Rehabil. 2015; 37(10):825-33.  

4. Associação Americana de Psiquiatria – APA. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos 

mentais: DSM-5. Porto Alegre: Artmed; 2014. 

  



251 

5. Bock GLK, Gesser M, Nuernberg AH. Desenho Universal para a Aprendizagem: a produção 

científica no período de 2011 a 2016. Rev Bras Educ Espec. 2018; 24(1): 143-60. 

6. Capovilla AGS, Capovilla FC, Macedo EC. Alfabetização fônica computadorizada: Funda-

mentação teórica e guia para o usuário. São Paulo: Memnon; 2005. 

7. Carvalho MF. O aluno com deficiência intelectual na escola: ensino, aprendizagem e de-

senvolvimento humano. In: Meletti SMF, Kassar MCM. Escolarização de alunos com defici-

ências: desafios e possibilidades. Campinas: Mercado de Letras; 2010. p. 203-41.  

8. Center for Applied Special Technology (CAST). Universal Design for Learning guidelines 

version 1.0. 2008. Disponível em: https://web.archive.org/web/20080518032704/ 

http://cast.org/publications/UDLguidelines/version1.html. 

9. Edward CE. State School Systems: III. Legislation and Judicial Decisions Relating to Public 

Education, October 1, 1908 to October 1, 1909. Bulletin (Internet). 1910; 2(438):1-302. Dis-

ponível em: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED543295.pdf. 

10. Greenspan S, Woods GW. Intellectual disability as a disorder of reasoning and judge-

ment: the gradual move away from intelligence quotient-ceilings. Curr Opin Psychiatry. 

2014; 27(2):110-6. 

11. Maturana APPM, Cia F. Educação especial e a relação família-escola: análise da produção 

científica de teses e dissertações. Psicol Esc Educ. 2015; 19(2):349-58.  

12. Mendes E G. A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil. Rev Bras Educ. 

2006; 11(33):387-405. 

13. Mesquita MLG, Teixeira MCTV. Síndrome de Prader-Willi: guia prático para pais, cuida-

dores e professores. São Paulo: Editora Mackenzie; 2014. 

14. Morin KL, Ganz JB, Gregori EV, Foster MJ, Gerow SL, Genç-Tosun D, Hong ER. A system-

atic quality review of high-tech AAC interventions as an evidence-based practice. Augment 

Altern Commun. 2018; 34(2):104-17. 

15. Platt JM, Keyes KM, McLaughlin KA, Kaufman AS. Intellectual disability and mental dis-

orders in a US population representative sample of adolescents. Psychol Med. 2018; 12:1-

10. doi: 10.1017/S0033291718001605. 

16. Pletsch MD, Glat R. A escolarização de alunos com deficiência intelectual: uma análise 

da aplicação do Plano de Desenvolvimento Educacional Individualizado. Linhas Críticas. 

2012; 18(35):193-208. 

17. Purugganan O. Intellectual disabilities. Pediatr Rev. 2018; 39(6):299-309.  

18. Rose DH, Meyer A. Teaching every student in the digital age: Universal Design for Learn-

ing. Alexandria, VA: ASCD; 2002. 

19. Vereenooghe L, Langdon PE. Psychological therapies for people with intellectual disa-

bilities: a systematic review and meta-analysis. Res Dev Disabil. 2013; 34(11):4.085-102. 

20. Webster R, Blatchford P. The educational experiences of pupils with a statement for 

special educational needs in mainstream primary schools: results from a systematic obser-

vation study. Eur J Special Needs Educ. 2013; 28(4):463-79. 

 

https://web.archive.org/web/20080518032704/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vereenooghe%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24051363
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Langdon%20PE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24051363


252 

20 

 

Inclusão no trabalho: 

caminhos para avaliação da 

capacidade funcional da 

pessoa com deficiência 

 

Susi Mary de Souza Fernandes, Maria Eloísa Famá D’Antino,  

Cassia Maria Buchalla, Camila Teófilo dos Santos,  

Marcos Vinícuis Butti da Silva, Silvana Maria Blascovi-Assis 

 

 

A LEGISLAÇÃO COMO MEIO PARA INCLUSÃO NO TRABALHO 

 

A temática da inclusão da pessoa com deficiência (PcD) alcançou evidência 

mundial com a determinação do Ano Internacional da Pessoa Deficiente, em 1981, 

pela Organização das Nações Unidas (ONU), incentivando, em 1982, a aprovação 

do Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiência (1). O programa tinha 

como objetivo estimular a criação de planos de ação nas diversas áreas de atenção, 

como saúde, educação, emprego, renda, seguridade social e legislação, que produ-

zissem igualdade de oportunidades e direitos às pessoas com deficiência (5). 

No ano seguinte, a Conferência Internacional da Organização Internacional do 

Trabalho – OIT originou a Convenção 159 que tratou da Reabilitação Profissional e 

Emprego de Pessoas Deficientes. A Convenção 159 definiu o conceito de pessoa 

deficiente para o trabalho como todas as pessoas com possibilidades substancial-

mente reduzidas devido a uma deficiência de caráter físico ou mental compro-

vada, que não consigam obter e conservar um emprego adequado e de nele pro-

gredir (5).  

No Brasil, os direitos das PcD são assegurados desde a Constituição de 1988, 

que acatou a Convenção 159/83 da OIT, e foram posteriormente reforçados pela 
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Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação 

contra as pessoas com deficiência, conhecida como Convenção da Guatemala de 

1999, que fez surgir outros instrumentos legais para garantir os direitos constitu-

cionais relativos a essa faixa populacional (4). 

Em 11 de novembro de 1990, foi aprovada a Lei 8.122, que estabelece até 

20% das vagas dos concursos públicos para PcD. Um ano depois, em 24 de junho 

1991, foi sancionada a Lei 8.213, conhecida como a Lei das Cotas, que dispõe sobre 

os Planos de Benefícios da Previdência Social e apresenta outras providências, 

como a contratação de portadores de necessidades especiais (2). 

A seção VI da Lei 8213/91, na subseção II, trata da Habilitação e Reabilitação 

Profissional, que abrange seis artigos. O artigo 89 define a habilitação e a reabili-

tação profissional e social como mecanismo que deverá proporcionar ao beneficiá-

rio incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, bem como às PcD, os meios 

para a (re)educação e (re)adaptação profissional e social adequados para que pos-

sam participar do mercado de trabalho e do contexto em que vivem (5).  

Em complemento, no artigo 93, a Lei 8213/91 ordena sobre a porcentagem de 

cotas para beneficiários reabilitados ou que apresentam algum tipo de deficiência. 

Essas cotas variam de acordo com a quantidade de funcionários da empresa na se-

guinte proporção: 2% de 100 até 200 funcionários; 3% de 201 até 500 funcionários; 

4% de 501 até 1000 funcionários; e 5% a partir de 1001 funcionários (4, 5). 

 O Decreto 3.298/99, que atende a Política Nacional para Integração da Pes-

soa com Deficiência, reforça os direitos e os avanços legislativos no Brasil. O texto 

apresenta orientações normativas que asseguram constitucionalmente o pleno 

exercício dos direitos individuais e sociais das PcD (6). 

Na prerrogativa de atender à Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, foi criado no Brasil, em 17 de novembro de 2011, na 

forma de Decreto de Lei 7.612, o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Defi-

ciência – Viver sem Limite. O plano foi designado à implementação e intensificação 

de políticas vantajosas e assertivas às pessoas com deficiência, que desenvolvem 

ações integradas em 15 ministérios, e a participação social do Conselho Nacional 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Conade (7). 

As ações integradas do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiên-

cia – Viver sem Limite são realizadas por equipes dos Centros de Referência de 

Assistência Social (CREAS), articuladas com profissionais da educação, qualifica-

ção profissional e do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Acessuas Trabalho), nos cursos do Programa Nacional de Ensino Técnico (Pro-

natec) ou outros cursos de qualificação profissional (6, 7). 

Em consonância à inclusão no trabalho, a legislação promoveu modificações 

expressivas referentes ao Benefício de Prestação Continuada (BPC). O BPC é um 

benefício constitucional da política assistencial brasileira, integrante do Sistema 
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Único de Assistência Social – SUAS de distribuição de renda pelo Governo Federal, 

no valor de um salário mínimo, que garante às pessoas idosas e com deficiência as 

condições mínimas de vida, de acordo com o artigo 2o da Lei 8.742, de 1993 (6). 

A promulgação da Lei 12.470, de 31 de agosto de 2011, e o Decreto 7.617, de 

17 de novembro de 2011, alteraram o BCP no que diz respeito à garantia de retorno 

ao benefício. A PcD empregada que solicitar a suspensão do benefício enquanto es-

tiver empregada poderá retornar ao benefício em caso de perda do emprego, sem 

necessidade de novo requerimento e avaliação. Além disso, a PcD contratada como 

aprendiz poderá acumular o salário de aprendiz com o benefício (6, 7). 

Por fim, em 6 de julho de 2015, foi publicada a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) – Lei 13.146. A lei se 

destina a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos 

e das liberdades fundamentais para as PcD, visando à inclusão social e cidadania (3).  

No contexto da geração de emprego e renda, as políticas públicas brasileiras 

avançaram no respeito aos direitos e exercício pleno da cidadania de PcD. Entre-

tanto, não foram suficientes para combater o avanço dos processos de exclusão so-

cial que, em movimento adverso, parecem aprofundar as contradições na sociabili-

dade. A garantia de empregabilidade da pessoa com deficiência esbarra em pre-

conceitos de toda ordem, e as limitações gerenciais dificultam a qualidade da in-

clusão dessas pessoas no mercado de trabalho (11). 

Embora os dados apontem para um cenário de expansão, nota-se desigual-

dade no crescimento e na garantia do emprego dessa população, o que não parece 

divergir do perfil mundial. Experiências na inclusão de PcD no trabalho em outros 

países revelaram que as normas legais, embora imprescindíveis, não são suficien-

tes para modificar a realidade das pessoas em situação de vulnerabilidade. Mesmo 

com todas as tentativas de inclusão desses trabalhadores na América do Norte e 

na Europa, os números daqueles que procuram emprego e daqueles que recebem 

oportunidades continuam baixos (11).  

Na perspectiva de melhorar essa situação, entende-se que a capacidade labo-

ral das PcD deve ser compreendida e que mecanismos de inclusão devem ser cria-

dos na tentativa de aperfeiçoar o desempenho e garantir funções igualitárias. A in-

clusão social ocorrerá efetivamente com a implantação de estratégias intersetoriais 

integrativas nas dimensões social, econômica e ambiental, com o intuito de garantir 

a sustentabilidade social e o desenvolvimento (17). A inclusão das PcD no mercado 

de trabalho deve considerar a diversidade profissional, a cidadania, a ética, a igual-

dade de condições e, inclusive, a legislação trabalhista. Essa abordagem representa 

uma evolução dos conceitos, na medida em que propõe uma nova forma de assistir 

às PcD e às peculiares limitações para o exercício pleno das atividades decorrentes 

da condição de saúde (17). Por outro lado, influencia um novo entendimento das 

práticas relacionadas à reabilitação e à inclusão social desses indivíduos (6). 
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Os dados do último censo brasileiro mostram que a maioria das pessoas com 

pelo menos uma deficiência trabalhando (40,2%) foi menor do que aquelas sem 

qualquer deficiência (49,2%). Embora as políticas públicas brasileiras estabele-

çam o direito ao trabalho das PcD, as vagas a elas destinadas não são preenchidas 

(19). Vários autores concordam com que esse fato demonstra a persistência na 

desigualdade, visto o grande número de pessoas com alguma deficiência sem 

acesso e condições fundamentais para a garantia de emprego (14). Além disso, 

não são raras as PcD contratadas para uma mesma área da empresa, como se não 

tivessem capacidade para exercer outras ocupações, ou designadas às funções não 

compatíveis com as próprias habilidades, e ainda com riscos de agravos à condi-

ção apresentada (19).  

Adequar-se às necessidades de inclusão da PcD diz respeito à (re)educação, 

(re)adaptação profissional e à garantia de emprego. A proposta é inserir medidas 

efetivas que beneficiem todos os que se encontrem nessa condição e a estrutura-

ção de serviços de orientação, de formação, de colocação, de emprego ou de outras 

finalidades bem adaptados às necessidades (14). 

 

O SERVIÇO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

 

Os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) da Biblioteca Virtual em Saúde 

apresentam o termo Reabilitação Profissional (RP) como sinônimo, em Português, 

do termo Reabilitação Vocacional, no idioma inglês Rehabilitation, Vocational, e 

em espanhol, Rehabilitación Vocacional. O termo é definido como: “Treinamento 

de deficientes físicos ou mentais em trabalhos especializados para que essas pes-

soas possam empregar-se regularmente com o ofício aprendido”. 

A Convenção 159/83 da OIT define que o papel da Reabilitação Profissional 

é permitir que a PcD obtenha e conserve um emprego e nele progrida, sendo, por-

tanto, integrado ou reintegrado à sociedade. Para tanto, estabelece que medidas 

adequadas de reabilitação profissional deverão estar ao alcance de todas as cate-

gorias de pessoas deficientes, com o objetivo de promover oportunidades de em-

prego para as pessoas deficientes no mercado de trabalho regular (5).  

Na prática, o termo é empregado de forma mais abrangente no que se refere 

não apenas à incorporação do treinamento, mas também no aspecto da recupera-

ção para o trabalho. Mundialmente, o termo Reabilitação Vocacional (VR) é carac-

terizado por um serviço que permite, aos trabalhadores, manter os postos de tra-

balho ou retornar ao emprego após um acidente, lesão ou início de um estado de 

saúde desfavorável (11). 

A Reabilitação Profissional (RP) no Brasil é apresentada como um programa 

de intervenção estruturado em atividades terapêuticas e de profissionalização que 

compreende o indivíduo na sua totalidade, e propicia o enfrentamento e a superação 



256 

das dificuldades impostas pelas incapacidades, com foco na estabilização física e 

psicossocial, além de possibilitar a reintegração nas relações sociais, cotidianas e 

de trabalho; contudo, não estabelece os usuários (18). 

Cestari e Carlotto (9) referem a RP como um programa de prestação de ser-

viços para os beneficiários afastados da atividade profissional em decorrência de 

doença, acidente de qualquer natureza, assim como pessoas com deficiência física 

ou mental cuja assistência (re)educativa e de (re)adaptação profissional viabiliza 

o (re)ingresso do segurado no mercado de trabalho e no contexto social. 

Uma abordagem adequada em RP requer ações de vigilância e promoção da 

saúde que atendam ao caráter social e cívico. De tal modo que, além da interven-

ção terapêutica sobre o indivíduo, consideram-se, também, as condições nocivas 

de trabalho para uma reintegração efetiva do trabalhador. A RP deve constar de 

um programa estruturado que abrange a integralidade do indivíduo, por meio de 

atividades terapêuticas e profissionalizantes. Isso implica em restabelecer as con-

dições físicas e psicossociais favoráveis para a reintegração das relações sociais, 

cotidianas e de trabalho (9).  

Atualmente, no Brasil, RP é um serviço da Previdência Social, prestado pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), cujo objetivo é promover o retorno ao 

trabalho dos segurados que, por motivo de doença ou acidente, encontram-se im-

possibilitados total ou parcialmente para o exercício de atividade laboral (18, 19).  

Um longo caminho foi percorrido para se chegar ao cenário atual. A RP no Bra-

sil teve início em 1943, e era acatada como readaptação profissional e reaproveita-

mento do empregado acidentado. O principal objetivo era restabelecer parcial ou 

totalmente, ao incapacitado para o trabalho, a capacidade para profissão de origem 

ou conduzi-lo a outra compatível com a nova condição. Somente em 1967, a legisla-

ção brasileira adotou a expressão Reabilitação Profissional vinculada a programas 

de prevenção de acidentes do trabalho do Instituto Nacional da Previdência Social 

(INPS, atual INSS), sem especificar o significado e os procedimentos (18).  

O serviço se tornou obrigatório a partir de 1976 e foi estabelecido nos Cen-

tros de Reabilitação Profissional do INPS (CRPs) e Núcleos de Reabilitação Profis-

sional do INPS (NRPs). Os CRPs apresentavam todos os recursos terapêuticos ne-

cessários em uma ampla estrutura física, equipamentos de fisioterapia e terapia 

ocupacional de alto custo e uma completa equipe multiprofissional. Os NRPs con-

sistiam em unidades menores, com uma ou duas equipes, que prioritariamente 

prestavam atendimento em saúde a trabalhadores amputados por acidentes de 

trabalho, desde a avaliação até a prescrição e aquisição de órteses e próteses. Já as 

atividades de profissionalização eram realizadas por professores responsáveis 

pelo ensino técnico profissionalizante e programas de alfabetização (18).  

Na década de 1980, o serviço perdeu força até a desativação completa no ano 

de 2000. A implementação do SUS e a emergência de movimentos sociais entre 
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1993 a 1994 impulsionaram questionamentos acerca dos modelos vigentes de in-

capacidade, doença e assistência médica. Isso colaborou para o surgimento de ini-

ciativas locais e regionais, de caráter interdisciplinar e interinstitucional. De 1995 

a 2000, foi realizada a reedição da Lei 8.213/91, que regulamenta a Previdência 

Social, pelo Decreto 3.048/99, e apresenta o Plano de Modernização da Reabilita-

ção Profissional do INSS. No ano de 2001, a RP sofreu mais uma mudança com a 

implantação do Projeto Reabilita, cuja principal característica é a recolocação sob 

a responsabilidade institucional de orientadores profissionais, e não mais de equi-

pes de reabilitação profissional (18).  

O Decreto 3.048/99 determina que as atividades em RP devem pautar-se 

pelo trabalho multiprofissional e pela articulação com a comunidade, tanto para a 

programação de cursos profissionais a serem ofertados dentro das tendências e 

particularidades locais, como para o treinamento das competências técnicas, com-

portamentais e sociais dos reabilitados em instituições ou empresas, com vista à 

efetiva reintegração social e laboral. A legislação prevê, ainda, o acompanhamento 

e pesquisa de fixação no mercado de trabalho dos sujeitos reabilitados, o que “tem 

como finalidade a comprovação da efetividade do processo de reabilitação profis-

sional” (5). 

Um grande avanço em RP ocorreu no ano 2000 com a contratação de profis-

sionais atuantes no programa de reabilitação. Na ocasião se admitiu, por meio de 

concurso público, cerca de 200 terapeutas ocupacionais para atuarem no pro-

grama e, posteriormente, em 2009, houve a entrada de profissionais do serviço 

social para atuarem em demandas inerentes ao artigo 88, da Lei 8.213/91, que 

trata prioritariamente do BPC da Lei Orgânica da Assistência Social e a Reabilita-

ção Profissional (6). 

Contudo, os dados sobre RP no País apontam grandes dificuldades. Os traba-

lhadores brasileiros, que apresentam limitações físicas ou psíquicas para conti-

nuar a exercer uma atividade de trabalho, são condenados a permanecer em au-

xílio-doença por tempo prolongado, ou mesmo de forma definitiva, e, em alguns 

casos, são recolocados no mercado de trabalho desprovidos de qualquer possibi-

lidade de se manterem na atividade (9, 19, 20).  

A superação dessa situação de exclusão de trabalhadores com deficiência do 

mercado de trabalho só ocorrerá com a construção de uma política pública de re-

abilitação profissional integrada entre os setores de trabalho, saúde e previdência. 

Essa construção demanda definição e adoção de critérios de avaliação da incapa-

cidade e da funcionalidade por ambos os setores, otimizando a avaliação, a comu-

nicação e o trabalho articulado na busca da reinserção social e profissional dos 

pacientes (18).  

A RP tem a função de regulação econômica, uma vez que reduz o tempo dos 

benefícios por incapacidade e, ainda, de proporcionar formas de intervenção para 
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a redução e superação das desvantagens produzidas pelas incapacidades. Por ou-

tro lado, Takahashi et al. (18) afirmam que a RP brasileira é caracterizada por uma 

política integrante do sistema de benefícios previdenciários, desenvolvida exclu-

sivamente no Estado, como uma resposta pública à questão da incapacidade asso-

ciada aos acidentes de trabalho e às doenças profissionais prevalecendo a lógica 

contábil e de redução de despesas. 

Em adição, Zilotto e Berti (20) salientam que as PcD devem ser contempla-

das com a RP, mas que a legislação não lhes confere prioridade no atendimento. 

Para que as PcD possam receber atendimento em RP é necessário Convênio de 

Cooperação Técnico-Financeira entre o INSS as instituições e associações de as-

sistência às pessoas com deficiência. Os autores alertam que é extremamente ne-

cessário reconhecer as capacidades laborativas das PcD, bem como inseri-las no 

mercado, e, para tanto, reconhecem a Habilitação e Reabilitação Profissional, con-

forme disposto no Decreto 3.048/99, como instrumentos essenciais de inclusão.  

A Lei Complementar 142/2013 altera o Decreto de Lei 3.048 de 1999 e re-

gulamenta a aposentadoria das pessoas com deficiência, reduzindo o tempo para 

aposentadoria dessa população. A alteração subsidia uma portaria interministe-

rial de 30 de janeiro de 2014 que regulamenta a concessão da aposentadoria da 

PcD baseada em um instrumento de avaliação fundamentado no conceito de fun-

cionalidade disposto na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapaci-

dade e Saúde (CIF) (8).  

O instrumento designado Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para 

Fins de Aposentadoria (IF-Br) tem o objetivo de definir a deficiência e o grau de 

acometimento do segurado da Previdência Social, ou seja, foi criado para fins pe-

riciais por pesquisadores do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade, da Uni-

versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e apresenta uma seleção de 41 ativi-

dades divididas em sete domínios a partir da CIF: sensorial, comunicação, mobili-

dade, cuidados pessoais, vida doméstica, educação, trabalho e vida econômica, so-

cialização, vida comunitária, e contempla, também, a identificação das barreiras 

externas (8).  

Com esses avanços na legislação brasileira se espera viabilizar a garantia dos 

direitos e exercício pleno da cidadania da PcD. Contudo, vários autores concordam 

com que as políticas públicas devem ser mais eficientes para garantir recursos 

econômico-financeiros, ações interdisciplinares de avaliação e acompanhamento 

dos projetos. Para tanto, exige uma adaptação da sociedade e a preparação espe-

cífica da PcD para assumir papéis na sociedade que facilitam o convívio em uma 

situação real de inclusão e, assim, o combate à exclusão social (14, 17, 19, 20). 
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CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE,  

INCAPACIDADE E SAÚDE (CIF) E REABILITAÇÃO  

PROFISSIONAL (RP) 

 

Uma adequada inserção laboral das PcD advém de ações intersetoriais que 

reúnam o Estado, as empresas e os profissionais de saúde e assistência social. A 

regulamentação do direito da PcD ao trabalho está bem definida e amparada le-

galmente (2). No entanto, a operacionalização da inclusão laboral encontra impe-

dimentos de toda ordem. 

 Complementa-se com o questionamento sobre a visão biomédica acerca da 

deficiência em que a Lei de Cotas e o Decreto 5.298/99 se baseiam. Essa legislação 

não abrange o contexto e as barreiras sociais, que dificultam a participação, o de-

sempenho e as oportunidades das PcD em todos os aspectos da vida em sociedade. 

Esse fato é reconhecido e apoiado pelo Ministério da Saúde (4) e instituído na Lei 

Brasileira de Inclusão (2), que insere o modelo biopsicossocial proposto pela OMS 

(15) fundamentado no conceito de que a deficiência está na sociedade e não no 

indivíduo, e a lesão não está diretamente relacionada à deficiência (17).  

O parâmetro biomédico traduzido pelo Código Internacional das Doenças 

(CID-10) permite definir os beneficiários da reserva de mercado, mas não é sufi-

ciente para reconhecer e compreender o impacto que a doença tem no dia a dia 

do indivíduo. Dessa maneira, propõe-se que, além do diagnóstico, seja reconhe-

cida a forma como realiza as atividades habituais necessárias para um bom de-

sempenho no trabalho, em casa, na escola e/ou em outras áreas sociais. A identi-

ficação dos níveis de funcionalidade e incapacidade de uma pessoa podem garan-

tir um melhor gerenciamento e planejamento de ações (1). 

Para uma adequada inserção laboral, é necessário realizar uma avaliação 

precisa, detalhada e contínua com dois enfoques específicos: a) avaliação do indi-

víduo – interesse pelo trabalho, capacidades e incapacidades que influenciam no 

desempenho para a vaga disponível; b) avaliação dos aspectos ergonômicos – exi-

gências do trabalho, características das tarefas, adequação do posto de trabalho e 

equipamentos necessários para execução da tarefa (14, 17). 

Vários autores sugerem o modelo biopsicossocial como forma de garantir 

inserção eficiente no trabalho, uma vez que a Classificação de Funcionalidade, In-

capacidade e Saúde (CIF) permite classificar a habilidade da pessoa de modo pre-

ciso e detalhado (16). A CIF foi apresentada e aprovada para uso internacional na 

54ª Assembleia Mundial de Saúde, em 2011, como um novo instrumento para a 

mensuração da funcionalidade da população e passou a fazer parte da Família de 

Classificações Internacionais da OMS (13, 15). A versão brasileira foi traduzida 

pelo Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde para a Família de Clas-

sificações Internacionais em Língua Portuguesa, com o título de Classificação 
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Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF. A classificação tem 

várias aplicações na área da saúde, para apoiar políticas públicas, como ferra-

menta estatística, para coleta e registro de informações, entre outras. Sua configu-

ração permite classificar diversas condições, e associar cada uma delas a um có-

digo diferente proporciona um sistema adequado para o gerenciamento das infor-

mações (15).  

 Com olhar na funcionalidade e na incapacidade relacionadas às condições 

de saúde, a CIF oferece um panorama funcional e o impacto de uma determinada 

condição clínica sobre quatro domínios relacionados a aspectos orgânicos (estru-

tura e função do corpo), funcionais (atividade e participação) e contextuais (am-

biente e pessoal). Desse modo, identifica o que uma pessoa pode ou não pode fazer 

nas diversas categorias da própria vida diária e prática (17). 

Entende-se que o domínio “Função do corpo” se refere a aspectos fisiológicos 

dos sistemas orgânicos, sinais e sintomas. O domínio “Estrutura do corpo” se refere 

a partes anatômicas do corpo, tais como órgãos, membros e componentes classifi-

cados de acordo com os sistemas orgânicos. Já o domínio “Atividade” contempla a 

execução de uma tarefa ou ação por um indivíduo, representando a perspectiva in-

dividual da funcionalidade. O domínio “Participação” se refere ao envolvimento de 

um indivíduo numa situação da vida real, representando a perspectiva social da fun-

cionalidade. E, por fim, a relação desses com o último domínio referente aos aspec-

tos relacionados à influência de Fatores Contextuais externos ao indivíduo – Fatores 

Ambientais – ou intrínsecos ao indivíduo – Fatores Pessoais (15). 

Esses domínios estão classificados por meio de categorias e são apresenta-

dos em uma lista com cerca de mais de 1.400 categorias que formam as unidades 

da classificação organizadas numa estrutura hierárquica de quatro níveis, que se 

diferenciam de forma progressiva quanto à precisão ou especificidade do con-

ceito. Além do quarto e último nível da classificação, existem os qualificadores, que 

permitem determinar a magnitude da incapacidade e/ou extensão da lesão ou, 

ainda, a presença ou ausência de facilitadores e barreiras ambientais. Os qualifi-

cadores são apresentados em uma escala numérica que varia de 0 a 4, sendo co-

mum a todos os componentes (13). 

Essa estrutura operacional permite uma avaliação normalizada e uma descri-

ção integral da saúde e dos estados relacionados com a saúde, do ponto de vista bi-

ológico, pessoal e social. Para tanto, cada um dos componentes contém vários domí-

nios, e cada um dos domínios contém várias categorias, que são as unidades de clas-

sificação da saúde e dos estados da saúde. A CIF aborda, de forma completa, a funci-

onalidade humana, apresentando-se como uma classificação extremamente abran-

gente e com grande poder descritivo; paradoxalmente, essa característica inibe a 

utilização prática. Para contornar essa dificuldade, foi desenvolvido o Projeto Core 

Set (https://www.icf-research-branch.org/), com objetivo de criar “listagens” 

mais curtas para facilitar a aplicabilidade da classificação (13).  
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No contexto da Saúde do Trabalhador se observa o esforço de pesquisadores 

brasileiros em utilizar a CIF por meio de Core Set. No entanto, os estudos abordam 

os aspectos preventivos das doenças relacionadas ao trabalho (DRT), em especial 

as DORTs/LER (Doenças Relacionadas ao Trabalho/Lesões por Esforço Repe-

tido), devido à alta prevalência e repercussões entre a população trabalhadora tí-

pica no Brasil e no mundo (1).  

Com enfoque específico nos trabalhadores em RP, foram propostos dois es-

tudos utilizando a CIF. Um deles utilizou os componentes da CIF para organizar e 

analisar os dados de dez prontuários de trabalhadores acompanhados pela tera-

pia ocupacional em um Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da cidade 

de São Paulo. O objetivo do estudo foi identificar os facilitadores e as barreiras 

para o retorno ao trabalho após um longo período de permanência sem resoluti-

vidade no serviço. As informações coletadas nos prontuários foram distribuídas 

segundo as categorias da CIF (10).  

Igualmente, Simonelli et al. (17) propuseram um modelo para melhoria no 

processo de RP, com enfoque na inclusão da PcD. Os autores utilizaram a Classifi-

cação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) para classifi-

car a funcionalidade e sugerem que os profissionais elejam avaliações que con-

templem o modelo biopsicossocial, associado à Análise Ergonômica do Trabalho 

(AET) a fim de adaptar os locais de trabalho.  

O impacto da deficiência, acidentes, lesões e problemas de saúde nos traba-

lhadores é uma questão importante na área de incapacidade para o trabalho (11). 

Vários autores referem que a capacidade laboral da PcD deve ser compreendida e 

mecanismos de inclusão devem ser criados (9, 14, 17, 20). 

Nesse sentido, o Seguro Suíço de Acidente e Danos (SUVA) desenvolveu um 

núcleo de estudos baseado na CIF em colaboração com a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Confederação 

Mundial de Fisioterapia (WCPT), a Federação Mundial de Terapeutas Ocupacio-

nais (WFOT) e a Sociedade Internacional de Medicina Física e Reabilitação (IS-

PRM) para elaborar um Core Set voltado para a RP (11). O grupo desenvolveu, em 

2010, com forte rigor metodológico, um Core Set da CIF para RP com 90 categorias, 

que foi designada como versão completa, e, na sequência, uma versão breve com-

posta de 13 categorias. O Core Set breve representa um subconjunto das catego-

rias da versão completa e contém categorias essenciais para avaliação dessa con-

dição. Há autores que referem que, até o momento, faltam instrumentos de avali-

ação que respondam às categorias do Core Set para RP (11, 16). 

Para atender a essa necessidade foi desenvolvido o instrumento WORQ - 

Work Rehabilitation Questionnaire em língua inglesa (12), baseado no Core Set 

breve da CIF para RP (10, 11, 16). O Core Set breve para RP é um padrão de referên-

cia para avaliar e descrever fatores relevantes da funcionalidade do trabalhador, 
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independentemente do estado de saúde ou da definição de reabilitação profissio-

nal. Assim, desenvolveram o WORQ com o objetivo de que o instrumento possa 

ser utilizado por profissionais de saúde, do trabalho e gestores, para ser aplicado 

pelo entrevistador e, também, em uma versão de autorrelato. Nas duas versões, as 

questões permitem fácil entendimento tanto para o entrevistador quanto para o 

paciente, além de ser aplicável em qualquer cenário de RP (10, 12). 

O instrumento desenvolvido no idioma inglês foi, posteriormente, adaptado 

culturalmente e testado psicometricamente para confiabilidade e validade. Todas 

as etapas obedeceram a recomendações internacionais para elaboração e testa-

gem de instrumentos de medidas. Os resultados revelaram que o questionário 

WORQ se mostrou viável, válido, confiável e de fácil administração por profissio-

nais de saúde ou RP para avaliar funcionalidade no trabalho com base na CIF. A 

informação adquirida com a aplicação do instrumento contribui para melhor com-

preensão interdisciplinar da situação das PcD e, portanto, pode subsidiar o plane-

jamento do processo de retorno ou a inclusão em um novo emprego (10, 12).  

O instrumento consiste de duas seções padronizadas em que as respostas 

podem ser dadas nos formatos Entrevista e/ou Autorrelato. A primeira seção 

apresenta 17 perguntas sobre características sociodemográficas, condições gerais 

de saúde relacionadas a RP e questões para avaliar três fatores ambientais identi-

ficados. Desse modo, nessa etapa do instrumento, as questões relacionadas ao 

Core Set breve da CIF para RP são referentes a quatro categorias do ambiente 

(e310 - família imediata; e330 - pessoas em posição de autoridade; e580 - serviços 

de saúde; e590 - serviços, sistemas e políticas de trabalho e emprego) e q seis ca-

tegorias de atividades e participação que descrevem sobre formação profissional 

(d825 - treinamento profissional; d830 - educação superior; d840 - estágio (pre-

paração para o trabalho); d845 - conseguir, manter e sair de um emprego; d850 - 

trabalho remunerado; d855 - trabalho não remunerado (10, 12). 

A seção principal, ou segunda seção do WORQ, avalia a funcionalidade dos 

indivíduos em RP e apresenta 42 questões respondidas a partir de uma pergunta 

de base: ''No geral, na semana passada, em que medida você teve problemas 

com:”. Para responder às perguntas, foi adicionada uma escala visual numérica de 

valor 0 a 10, na qual zero significa nenhuma dificuldade e 10 dificuldade total.  

Atualmente, o WORQ está adaptado culturalmente e validado em vários idio-

mas, incluindo o Português do Brasil, e disponível para acesso livre no endereço 

eletrônico http://www.myworq.org/questionnaire_en.php. 

 A versão brasileira do WORQ aplicado como entrevista foi submetida à aná-

lise psicométrica de confiabilidade, e os resultados apresentaram bons níveis de 

confiabilidade considerando consistência interna, estabilidade e equivalência, o 

que indica que a adaptação cultural manteve o conceito de funcionalidade do ins-

trumento (10). 

http://www.myworq.org/questionnaire_en.php
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As Funções Executivas (FE), também conhecidas como controle cognitivo ou 

controle executivo, são conjuntos de habilidades que, associadas, permitem à pes-

soa encaminhar ações adequadas frente às situações que vivencia. Essas funções 

oportunizam ao indivíduo alternativas frente ao meio em que vive, conseguindo 

direcionar, organizar, regular, gerenciar e, assim, realizar ações simples, mas in-

dispensáveis no seu dia a dia (9). 

Nas primeiras fases escolares, quando acontecem estímulos adequados para 

promover o desenvolvimento das FE, a melhora nas habilidades cognitivas dos 

alunos pode ser observada pelo modo como eles se expressam no ambiente (3). 

As FE podem ser desenvolvidas por meio de intervenções específicas, com o in-

tuito de reduzir as dificuldades que podem surgir em cada aluno (9). Dessa forma, 

o desenvolvimento das habilidades cognitivas pode contribuir para o indivíduo 

trazendo vantagens de imediato bem como durante a sua vida futura escolar e so-

cial (12). Essas intervenções podem contemplar desde uma adaptação curricular 

até programas específicos de estimulação realizadas pelo professor no contexto 

de sala de aula. A intervenção precoce usualmente é realizada de modo grupal, em 

contexto de sala de aula, e pode trazer benefícios na redução de gastos públicos 

na área da saúde com a estimulação de habilidades.  

O desenvolvimento das FE acontece com grande importância no início do 

Ensino Fundamental I até por volta dos 20 anos de idade, período que se relaciona 

ao ingresso à faculdade para muitos indivíduos. Assim, é crucial a estimulação do 
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desenvolvimento dessas funções para melhor adaptação desse aluno ao seu meio 

escolar e familiar, contribuindo para melhor desempenho acadêmico. A criança, 

ao desenvolver de forma eficaz suas capacidades de aprendizagem autorregulada, 

habilidades sociais e emocionais, por meio da promoção das FE, que são funda-

mentais para o seu processo de aprender, terá maior chance de sucesso acadê-

mico, social e profissional (2). 

Conceituar as habilidades dentro das FE é bastante complexo porque diver-

sos teóricos e pesquisadores as dividem de formas diferentes. O presente capítulo 

se baseia no Modelo de Múltiplos Processos (9, 17), que se refere à existência de 

fatores relativamente independentes, em vez de um único fator para baterias de 

FE (19). Em tais modelos, há as chamadas FE centrais, que se referem à flexibili-

dade cognitiva, à memória de trabalho e ao controle inibitório, e as FE nomeadas 

superiores ou complexas, que incluem planejamento, raciocínio e resolução de 

problemas.  

O indivíduo com FE preservadas e adequadamente desenvolvidas conse-

guirá, no seu cotidiano, estabelecer objetivos que queira atingir em uma determi-

nada situação e elaborar as estratégias necessárias para conseguir chegar à sua 

meta, baseando-se nas suas experiências. Concomitantemente, deverá manter o 

foco de sua atenção nas suas ações, acompanhar as suas estratégias na realização 

de objetivos; manipulará mentalmente (ou em sua memória) todas as informa-

ções que deverá utilizar durante sua execução. Mesmo sendo influenciadas por 

acontecimentos externos, suas ações deverão manter a ordem e a sequência para 

não perder o objetivo a ser alcançado, impedindo, assim, que respostas a estímu-

los concorrentes possam servir como distratores. Por outro lado, devem ser flexí-

veis o suficiente para modificar suas ações de modo adaptativo frente às modifi-

cações do ambiente. Portanto, as FE são responsáveis em gerenciar as funções 

cognitivas, comportamentais e emocionais (19). 

Alterações nas FE podem estar presentes em diferentes condições clínicas. 

O Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, na quinta edição – 

DSM-5 (1), define os Transtornos do Neurodesenvolvimento como um grupo de 

condições que se manifestam precocemente nos indivíduos durante o período de 

desenvolvimento. Muitas vezes essas condições se manifestam antes do período 

em que frequentarão a escola, entretanto é com a entrada das crianças nesse am-

biente que os problemas se tornam mais evidentes. Tais dificuldades podem se 

manifestar nos âmbitos pessoais, sociais, acadêmicos e ocupacionais, expres-

sando-se nas limitações específicas de aprendizado e controle executivo, bem 

como em prejuízos globais de habilidades sociais e inteligência que estão presen-

tes nesses transtornos. 

De fato, as alterações nas FE estão presentes em diversos transtornos: Trans-

torno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, Transtornos da Aprendizagem, Trans-

tornos do Espectro do Autismo, entre outros. Esses transtornos são observados com 
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certa frequência em crianças dentro da sala de aula; por isso, há grande importân-

cia em intervenções nas FE nesse contexto, para diminuir os seus impactos funci-

onais ou simplesmente para estimular o desenvolvimento de habilidades dentro 

de tais funções (1). Nas atividades escolares, exigências comuns que fazem parte 

da rotina escolar, como, por exemplo, anotar informações sobre as aulas, destacar 

ideias principais de um texto, resumir principais tópicos de um capítulo de um 

livro, associar ideias entre os conteúdos de áreas distintas, modificar e acrescen-

tar informações já aprendidas, tornam-se tarefas difíceis para alunos com prejuí-

zos em FE (9). Entretanto, mesmo aqueles que não estão associados a condições 

clínicas, mas que não possuem repertórios comportamentais adequados, podem 

apresentar dificuldades nessas ações, daí a importância de intervenções que atin-

jam todos os alunos da classe. 

Nas relações que se estabelecem dentro do espaço escolar, entre professor e 

aluno, a aprendizagem acontece quando a prontidão para aprender do educando 

é mediada por práticas pedagógicas adequadas. Dentro da perspectiva de que a 

aprendizagem tem íntima relação com desenvolvimento cognitivo, alunos que 

apresentam dificuldades nas suas habilidades de FE com grande frequência de-

monstram dificuldades em aprender (3). Pensando em FE, é possível, por meio de 

estratégias no espaço da sala de aula, direcionadas pelo próprio professor, possi-

bilitar o desenvolvimento mais adequado e funcional dessas habilidades e, assim, 

ajudar tanto os alunos com desenvolvimento típico como aqueles que possuem 

alterações no desenvolvimento. 

Espera-se que as crianças, ao longo do Ensino Fundamental I, tenham habi-

lidades para seguir regras e consigam, por meio de suas ações, expressar os senti-

mentos e desejos de forma adequada para a faixa etária, que seus discursos sejam 

coerentes para expressar seus pensamentos, que a curiosidade esteja presente 

para ser a válvula precursora do aprender e, por fim, sejam sensíveis aos senti-

mentos das outras crianças durante o ano escolar (2). Entretanto, muitas vezes 

esses alunos encontram dificuldades de adaptação, tanto com a escola como com 

seus colegas que estarão com eles em sala de aula. É fundamental, portanto, ofe-

recer aos alunos programas de intervenção. Destaca-se que a promoção do desen-

volvimento das habilidades de FE de forma precoce pode estimular ganhos de 

curto e longo prazo nas áreas escolar e social, ou seja, incentivos a um maior de-

senvolvimento dessas habilidades podem ocasionar melhores adaptações e ren-

dimentos escolares satisfatórios (12).  

Há alguns programas internacionais de intervenção para o estímulo de FE 

no ambiente escolar. Dentre eles, podem-se citar: Head Start REDI – Research-based, 

Developmentally Informed; Chicago School Readiness Project – CSRP; Promoting Al-

ternative Thinking Strategies Program – PATHS; Tools of Mind; Sarilhos do Amarelo. 

Há, ainda, programas nacionais, como Programa de Intervenção em Autorregulação 

e Funções Executivas – PIAFEX; Programa Heróis da Mente; Neuroeduca; 
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Desenvolvimento de habilidades metacognitivas; Capacitação de Educadores so-

bre Neuropsicologia da Aprendizagem – CENA. Os estudos que embasam os pro-

gramas de intervenção mapeiam o desempenho em FE e avaliam, do ponto de 

vista neuropsicológico, as crianças antes e depois do treino dos professores e da 

aplicação de estratégias de intervenção com os alunos em sala de aula, de forma a 

identificar possíveis ganhos com a intervenção (5).  

Uma ideia comum aos programas é tratar as FE integradas a um currículo a 

ser implementado em sala de aula com a mediação docente. Aliás, dentre as várias 

formas de intervenção em FE, aquelas que incluem atividades oferecidas pelos 

próprios professores, em sala de aula regular, parecem ser as mais efetivas e com 

maiores evidências de generalização (10). Se os professores forem capacitados / 

habilitados para trabalhar o desenvolvimento executivo em sala de aula, isso re-

fletirá no desenvolvimento cognitivo e comportamental das crianças. A revisão 

dos programas mostra ganhos nas habilidades acadêmicas e socioadaptativas dos 

alunos quando há intervenção em FE. Tais intervenções escolares constituem uma 

importante medida de política preventiva para a educação (18).  

O PIAFEX – Programa de Intervenção em Autorregulação e Funções Executi-

vas é formado por um conjunto de atividades cujo objetivo é estimular as funções 

executivas dos alunos, proporcionando maior autorregulação, direcionado para cri-

anças da Educação Infantil até o 2º ano do Ensino Fundamental I (EF-I). As tarefas 

visam a possibilitar melhor desenvolvimento das FE dos alunos com várias estraté-

gias executadas na sala de aula, construindo, assim, um local de atuação com situa-

ções enriquecedoras para aprender habilidades para organização do comporta-

mento, planejamento de tarefas e resolução de problemas do dia a dia. O PIAFEX foi 

aplicado por Dias (12), por meio da capacitação de professores que atuavam no 

último ano da Educação Infantil e 1º ano do EF-I, com melhoras significativas para 

o grupo experimental, conforme discutido mais detalhadamente no capítulo “Fun-

ções executivas e autorregulação: avaliação e intervenção em pré-escolares” da 

presente obra. 

Um outro programa desenvolvido como proposta de intervenção em grupo 

em FE é o PENCE (Programa de Estimulação Neuropsicológica da Cognição em 

Escolares: ênfase nas Funções Executivas), para o desenvolvimento das FE e fun-

ções mediadoras (atenção, linguagem, memória e metacognição), tendo o profes-

sor como mediador das tarefas. O programa é organizado em quatro módulos, de 

acordo com os componentes das FE: planejamento / organização, controle inibi-

tório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva (7). Outro programa, denomi-

nado "Prestando Atenção na Aula", é um treinamento experimental que tem por 

objetivo oferecer conhecimentos sobre FE relacionados ao comportamento em 

sala de aula. Crianças mais conscientes dessas FE, necessárias para comportamen-

tos adequados em sala de aula, têm mais conhecimento sobre seu próprio apren-

dizado (13). Todos esses procedimentos têm no professor a função central para 
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desenvolvimento de habilidades de FE. Assim, é imprescindível pensar na sua for-

mação como essencial para que ele consiga utilizar estratégias adequadas frente 

ao seu trabalho.  

Em estudo realizado por Campos (4), foi feita uma proposta de formação em 

FE e autorregulação para professoras do EF-I. Numa primeira etapa, as professo-

ras foram avaliadas por meio de uma sondagem sobre os conceitos que já conhe-

ciam sobre esse tema e, depois, passaram por uma formação sobre FE. Numa ter-

ceira etapa, foram avaliadas novamente para verificar se o conteúdo realmente 

tinha sido aprendido. Nessa etapa havia questões que relacionavam os conceitos 

com a atuação em sala de aula. As professoras perceberam que muitas das dificul-

dades de aprendizagem que surgem ou acompanham o desenvolvimento dos alu-

nos estavam frequentemente ligadas às dificuldades com FE e autorregulação. 

Tornou-se evidente, para esses profissionais, a importância do estudo das FE e sua 

aplicação no contexto de sala de aula. 

Alguns questionamentos foram feitos por parte das professoras durante a 

formação, especialmente em relação ao processo de inclusão de alunos que apre-

sentam algum tipo de deficiência ou transtorno. Foi discutido que muitas dessas 

condições podem apresentar dificuldades nas FE, conforme descrito no DSM-5; 

assim, mais impreterivelmente, faz-se necessário compreender a importância da 

estimulação dessas habilidades para o desenvolvimento do aluno. Além disso, 

aqueles alunos que não apresentem transtornos ou deficiências, mas possuem di-

ficuldades de aprendizagem, podem ser beneficiados por meio da estimulação e, 

com isso, ter ganhos em seu desenvolvimento nas áreas cognitiva, comportamen-

tal e emocional (4). 

Para desenvolver FE nos alunos, é de suma importância a intencionalidade 

na aplicação das atividades, e, por conta disso, a formação do professor é funda-

mental. Ele deve ter, na sua prática diária, consciência do seu papel frente ao de-

senvolvimento das habilidades cognitivas, comportamentais e emocionais dos 

seus alunos (19), o que poderá trazer ganhos significativos para o seu trabalho em 

sala de aula.  

Muitas das dificuldades que os professores encontram em seus alunos podem 

ser reduzidas com um trabalho mais diretivo e planejado, o que também pode per-

mitir condições mais adequadas para as crianças se relacionarem com o meio em 

que vivem, família e sociedade. Pensando assim, é preciso preocupar-se em fazer 

questionamentos quanto à prática e às mudanças no trabalho que cada professor 

pode fazer no seu dia a dia, para que a atuação docente seja mais intencional e siste-

mática, de modo a não deixar de realizar tarefas importantes para o dia a dia dos 

alunos, para a sua organização e estruturação, como, por exemplo, descrever a ro-

tina com mais detalhes na lousa, fazer um roteiro de estudos, organizar o tempo 

como um recurso visual, fazer registros de produções de textos de formas mais va-

riadas, entre outros (2). Portanto, é de extrema importância o professor buscar 



270 

conhecimentos para que sejam usados na sua atuação e nas atividades dirigidas aos 

seus alunos, compreendendo a importância de colocar em prática a estimulação das 

habilidades cognitivas tão relevantes para o desenvolvimento dos seus alunos. 

Além do professor polivalente em sala de aula, trabalhos científicos trazem 

evidências de que o professor de Educação Física também tem papel fundamental 

na estimulação das FE por meio das atividades propostas em suas aulas. Pesquisas 

sobre os benefícios cognitivos obtidos na prática de esportes têm mostrado me-

lhora nas FE. Entretanto, para se obterem benefícios nas FE com a atividade física 

é necessário ir além de exercícios com pouco envolvimento cognitivo, como correr 

em uma esteira, pedalar em uma bicicleta ergométrica ou treinamento de resis-

tência (8). Como para se desenvolverem as FE precisam ser constantemente de-

safiadas (11), os professores também podem propor criação de jogos novos e, uma 

vez vivenciado o jogo criado, propor mudanças seguindo os princípios propostos 

por Tomporowski et al. (20). Tais autores sugerem a promoção de atividades que 

estimulem cognitivamente os alunos a partir das seguintes estratégias: a) alterar 

a demanda motora incluindo movimentos ou aumentando a dificuldade na coor-

denação; b) modificar as regras para tornar o jogo mais desafiador; c) aumentar 

ou trocar a intensidade do jogo, a duração ou ambos; d) variar as funções / papéis 

(posições) no jogo; e) substituir a estrutura do jogo para encorajar a solução de 

problemas e a criatividade. 

Atividades que melhoram aptidão física e treinam diversas habilidades mo-

toras e FE potencializam o desenvolvimento de FE nas crianças. Uma das formas 

de estimular as FE na escola é por meio de jogos e brincadeiras planejados ou 

adaptados com essa finalidade. Para Diamond e Lee (11), as atividades de brincar, 

educação física e artes, muitas vezes reduzidas ou excluídas dos currículos esco-

lares, ajudam a desenvolver as FE e, consequentemente, a melhorar o desempe-

nho acadêmico. Reforça essa tese a pesquisa realizada por Cardeal et al. (6), que 

compararam as FE de crianças de 6 a 10 anos submetidas a aulas de Educação 

Física com as que não faziam tais aulas, tendo o grupo que fez Educação Física 

obtido resultado em FE significativamente superior ao do grupo que não fez.  

Destaca-se que programas para desenvolver as FE por intermédio de inter-

venções escolares, como jogos com pares, além de substancial validade ecológica, 

beneficiam-se das configurações de grupo que aumentam as oportunidades de 

treinamento das FE por meio de interações sociais (10). Nesse sentido, o PIAFEX 

(12), já mencionado anteriormente, inclui, dentre os módulos de atividades, um 

específico de jogos e brincadeiras como auxiliares no desenvolvimento das FE, o 

que contribui para afirmar a importância tanto das interações sociais como ambi-

ente promotor de FE, quanto o papel das atividades físicas. 

Para Diamond (8), as pesquisas sobre os benefícios cognitivos da atividade fí-

sica para as FE devem ir além de atividades aeróbicas com pouco pensamento. Para 

ela, devem ser priorizadas as atividades que, além de melhorar a aptidão física, 
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desafiam as habilidades motoras e as FE, trazem alegria, orgulho e autoconfiança 

e proporcionam uma sensação de pertencimento social. 

Uma das possibilidades de estímulo das FE nas aulas de Educação Física é 

baseada na participação ativa dos alunos, que assumem o protagonismo das aulas 

a partir do momento em que o professor adota uma prática inovadora, na qual os 

alunos criam, vivenciam, planejam estratégias e analisam os jogos por eles cria-

dos. Segundo Farias et al. (14), são características dos professores inovadores, 

dentre outras: a) modificar o trato com o conteúdo, não mais se resumindo a apre-

sentar os gestos considerados corretos e, sim, envolver o aluno como sujeito do 

conhecimento, construindo um ambiente de cogestão das aulas, buscando uma 

gestão mais democrática; b) incentivar a criação, as vivências e as experiências 

dos alunos durante as aulas, que não deve se resumir à reprodução de movimen-

tos estereotipados; c) colocar os alunos envolvidos no processo de produtores de 

novos conhecimentos. 

Nesse sentido, criar jogos durante as aulas de Educação Física é uma estra-

tégia de ensino que permite: a reflexão sobre o jogo e suas regras, a análise sobre 

a importância de jogar, o estabelecimento de relações com o que já se conhece, a 

avaliação sobre os elementos que constituem um jogo, e a possibilidade de atuar 

para transformá-lo. Além disso, o diálogo entre os integrantes das equipes envol-

vidas na elaboração dos jogos exige a identificação e a resolução de conflitos e a 

construção coletiva de novos conhecimentos (16).  

Analisando a criação de jogos à luz do conceito de FE, pode-se observar que, 

em cada uma dessas etapas propostas, diversos componentes das FE são estimu-

lados. Para se criar um jogo coletivamente é necessário manter o foco da atenção 

nas discussões e inibir comportamentos concorrentes com a tarefa, a fim de criar 

algo novo, o que envolve o controle inibitório. Já a memória de trabalho é utilizada 

para lembrar-se dos movimentos e regras conhecidos para, então, poder combi-

nar mentalmente, adequando espaços e materiais para uma nova configuração 

que terá como resultado um novo jogo. Tudo isso exige ser criativo, não estar 

preso a padrões, o que envolve a flexibilidade cognitiva. Uma vez criados os jogos 

por cada grupo da sala, é importante estabelecer um cronograma de aulas de 

forma que possam ser vivenciados. 

O dia da vivência também se reveste de importante estímulo às FE, pois os 

integrantes do grupo são desafiados a ter que comunicar aos colegas, no início da 

aula, o nome do novo jogo, as regras e tirar as dúvidas. Para aqueles que vão pra-

ticar o jogo, é necessário que se mantenham focados na explicação para poder 

lembrar das regras e, ao jogar, inibir as regras que foram modificadas e ajustar o 

comportamento e os movimentos. Por exemplo, respeitar um novo espaço para o 

jogo de queimada ou somente lançar a bola em uma determinada pessoa ou parte 

do corpo, diferente do que a pessoa sempre praticou. Tanto no momento inicial 

de explicação do jogo quanto na avaliação que ocorre no final da aula, o controle 
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inibitório atua no momento de permanecer sentado e aguardar a vez para falar, 

desde que essas regras tenham sido previamente combinadas com a turma.  

Essa proposta de criação e vivência de jogos pode ser realizada durante a 

aula, seguida de uma pausa para a avaliação do primeiro momento do jogo, a fim 

de que as equipes pensem em estratégias e, se necessário, proponham mudanças. 

Essas mudanças sugeridas devem ser aceitas ou não pelo grupo criador, que tem 

autonomia para decidir, antes de se iniciar a segunda metade da vivência, o que 

será aplicado ou não. Nesse momento, na metade da aula, e na avaliação final do 

jogo, tanto o controle inibitório, que contribui para permitir ao aluno se manter 

focado, quanto a memória de trabalho e flexibilidade cognitiva são novamente es-

timulados, pois os alunos propõem mudanças e avaliam o jogo vivenciado, o que 

requer lembrar o que foi feito, pensar no que não deu certo, propor mudanças de 

aspectos, envolvendo novamente os mesmos construtos componentes das FE. 

Diversos jogos requerem o uso das FE pelas crianças ou adolescentes. Por exem-

plo, em qualquer jogo em que os participantes sejam desafiados a tomar a decisão 

apropriada, não automatizada, em um período de tempo muito pequeno, como deci-

dir entre passar, driblar ou chutar, ou mesmo escolher qual a melhor jogada a se fazer, 

será sempre a flexibilidade cognitiva que estará sendo exigida constantemente. Ela 

permitirá a improvisação de um movimento, possibilitando uma alternativa tática, to-

mando uma decisão e resolvendo de maneira diferente um problema que se apre-

senta em uma situação de jogo, decisões que até podem definir uma partida.  

Outros jogos populares também trabalham com as FE. Por exemplo, em brin-

cadeiras conhecidas como “vivo ou morto” ou “noite e dia”, deve-se guardar a as-

sociação correta da palavra com a ação a ser realizada, o que requer a memória de 

trabalho para executar a ação de acordo com o combinado, e, mais ainda, quando 

se troca e se pede ao participante para executar o oposto ao que foi dito, por exem-

plo, a partir de um certo momento “vivo” significa “morto”, diversos componentes 

das FE são requeridos. Para manterem-se imóveis assim como focados na brinca-

deira, é necessário o controle inibitório; para alternar de uma instrução verbal 

para outra, vivo ou morto, assim como quando se trocam as palavras “vivo” por 

“dia” e “morto” por “noite”, é exigida a flexibilidade cognitiva para a compreensão 

do novo comando. Tais reflexões sugerem que, mesmo em jogos e brincadeiras 

comuns e de baixo custo, é possível trabalhar com as FE. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ainda que existam diversas tentativas de estimular as FE, por meio de dife-

rentes atividades (música ou atividades físicas, por exemplo), a escola ainda se 

destaca como local privilegiado para implementação de intervenções como treino 

cognitivo, comportamental e intervenção neuropsicológica para desenvolvimento 
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de habilidades, devido ao maior tempo de intervenção e ao caráter mais ecológico 

das intervenções, o que possibilita maior generalização para outras atividades não 

trabalhadas diretamente (10). A aplicação da intervenção na sala de aula, especifica-

mente, conta com possibilidades de interação social e mediação pedagógica. As fun-

ções cognitivas de atenção e flexibilidade cognitivas são fundamentais ao processo de 

aprendizagem e estão envolvidas diretamente nas atividades escolares (11). 

Portanto, nas relações que se estabelecem dentro do espaço escolar entre 

professor e aluno, a aprendizagem acontece quando a prontidão para aprender do 

educando é mediada por práticas pedagógicas adequadas. Pensando em FE, pode-

se, por meio de estratégias no espaço da sala de aula direcionadas pelo próprio 

professor, possibilitar o desenvolvimento mais adequado e funcional dessas habi-

lidades, ajudando, assim, tanto os alunos com desenvolvimento típico quanto 

aqueles que possuem alterações no desenvolvimento. 

Ter a preocupação de como se processa a aprendizagem e as relações que 

nela interferem, possibilitar manejos para que o aluno possa sustentar a sua aten-

ção e dar continuidade a uma atividade com empenho e dedicação são ações que 

possivelmente permitirão a aprendizagem mais eficaz. E, nesse caso, o professor 

tem papel fundamental e sua formação deve ser cuidada com atenção. Para tanto, 

os conhecimentos das diferentes áreas, como a neuropsicologia e a psicologia cog-

nitiva, podem ajudá-lo na sua tarefa em sala de aula de formar alunos preparados 

para os desafios do aprendizado e da interação social adequada. 
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FUNÇÕES EXECUTIVAS 

 

Funções executivas são um conjunto de processos neurocognitivos que au-

xiliam a criança a ter autocontrole como, por exemplo, permanecer focada numa 

atividade até o final, manipular mentalmente informações, manter e alternar a 

atenção e inibir respostas preponderantes (16) diante de uma necessidade cogni-

tiva ou social. As funções executivas incluem componentes como memória de tra-

balho, flexibilidade cognitiva e controle inibitório (8, 20). 

Memória de trabalho é a capacidade de registrar, manusear e atualizar infor-

mações que chegam e ficam retidas por pouco tempo (4), ou seja, ela permite a 

representação transitória de informações relevantes para uma dada tarefa. É 

usada, por exemplo, quando a criança ouve uma história contada pela professora 

ou pelos pais, sem visualizar as imagens, e faz associações entre os nomes dos per-

sonagens e a sequência da história (13). 

O controle inibitório é a capacidade de controlar comportamentos inadequa-

dos ou de conseguir resistir ao primeiro impulso e dar uma resposta mais ade-

quada, bem como permanecer na tarefa apesar de ela ser cansativa ou desmotiva-

dora, apesar de estímulos distratores ou da vontade de fazer alguma outra coisa 

(4). Por exemplo, a criança precisa usar o controle inibitório quando tem que es-

perar sua vez para falar na roda de conversa em sala de aula ou participar de brin-

cadeiras motoras com regras como “estátua” ou “vivo ou morto” (13). Assim, o 

controle inibitório envolve a capacidade de controlar interferências inibindo 
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distratores (4) – como prestar atenção na voz da professora quando a outra turma 

está passando pelo corredor fazendo barulho e indo para a quadra da escola – e a 

capacidade de inibir pensamentos e memórias indesejadas inadequados (4) – por 

exemplo, focar na atividade em sala de aula em vez de pensar na hora do recreio. 

Já a flexibilidade cognitiva é considerada mais complexa que as anteriores, 

pois corresponde à capacidade de mudança ou alternância de objetivos e, por-

tanto, depende dos componentes anteriores. É essencial quando o plano inicial 

não é sucedido devido a imprevistos, ou quando é necessário alternar entre dois 

ou mais objetivos distintos. Nesse sentido, muda-se o foco e o modo de pensar (4).  

No caso das crianças, essa habilidade pode ser recrutada para compreender dife-

rentes formas de jogar um jogo ou para pensar em novas alternativas para resol-

ver um problema (13). 

 

FUNÇÕES EXECUTIVAS, AUTORREGULAÇÃO E  

REGULAÇÃO EMOCIONAL 

 

As funções executivas se relacionam ao outro construto também abordado 

no presente capítulo, a autorregulação. Aliás, a união desses dois conceitos exem-

plifica a necessidade de integração entre diferentes áreas e a realização de pesqui-

sas interdisciplinares, uma vez que esses conceitos foram estudados inicialmente 

por diferentes disciplinas (8), ocasionado diferentes definições e sobreposições. 

Numa visão integradora, pesquisas mais recentes (8, 16, 20) sugerem modelos 

teóricos que descrevem a relação entre funções executivas e autorregulação. Por 

exemplo, Hofmann et al. (8) afirmam que, de maneira geral, as habilidades de fun-

ções executivas contribuem para desfechos de autorregulação, sejam as funções 

executivas como preditoras, moderadoras ou mediadoras do processo de autor-

regulação.  

Atualmente, a autorregulação tem sido descrita como um conceito multidi-

mensional, que abarca processos cognitivos ou frios (que correspondem às fun-

ções executivas) e processos emocionais ou quentes (relacionados à regulação 

emocional) (8, 16, 20). Assim, a autorregulação envolve a capacidade de o indiví-

duo ter comportamentos direcionado a metas (8, 16, 20) e de conseguir gerenciar 

emoções (tanto negativas quanto positivas), o próprio comportamento e a aten-

ção (16, 20). Logo, o bom funcionamento da autorregulação equilibra o compor-

tamento, favorecendo, inclusive, os relacionamentos interpessoais.  

Dessa forma, no presente capítulo, a autorregulação será considerada uma 

habilidade abrangente, que integra os aspectos cognitivos (relacionados às fun-

ções executivas) e os emocionais-motivacionais (relacionados à regulação emoci-

onal). As funções executivas já foram definidas no tópico anterior. Já a regulação 

emocional se refere a um conjunto de processos intrapsíquicos e interpessoais – 
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como reatividade emocional – que auxiliam na gestão bem-sucedida de excitação 

emocional a fim de manter o foco numa atividade ou conviver com os outros. A 

regulação emocional auxilia as crianças a compreender e gerenciar melhor a in-

tensidade, a valência e o tempo das emoções positivas e/ou negativas vivenciadas, 

de forma a auxiliar na melhora de suas expressões em contextos sociais (16). 

Estudos têm buscado compreender como os aspectos cognitivos (ou seja, as 

funções executivas) e os emocionas-motivacionais (ou seja, a regulação emocio-

nal) se relacionam uns com os outros e com o conceito mais amplo de autorregu-

lação. Há evidências da participação dos três componentes básicos das funções 

executivas no desempenho da autorregulação. Por exemplo, a memória de traba-

lho influencia o desempenho da autorregulação, em termos de comportamento e 

de cognição, por meio da manutenção e atualização da representação mental dos 

objetivos e metas a serem alcançadas. Esse tipo de ativação mental top-down au-

xilia também no controle da atenção, selecionando o que é importante ou não no 

contexto, sendo capaz de proteger o indivíduo de possíveis distratores ambien-

tais, a fim de atingir o objetivo previamente estabelecido. Com isso, os pensamen-

tos ruminativos também são desviados, cooperando para a regulação das emo-

ções positivas e negativas, a partir de uma reavaliação cognitiva da situação viven-

ciada (4, 8).   

Uma das funções do controle inibitório é a inibição de comportamentos ina-

dequados (4), tais como maus hábitos alimentares ou impulsos conflitantes no al-

cance de um determinado objetivo. O controle inibitório pode ser ativo (por exem-

plo, não comer o doce quando se está de dieta) ou passivo (por exemplo, comer 

uma fruta quando se está de dieta). Tanto o controle inibitório ativo quanto o pas-

sivo influenciam o desempenho da autorregulação comportamental, contribuindo 

para atingir metas desejáveis com comportamentos emocionais adaptados ao 

contexto (8).  

A flexibilidade cognitiva também contribui para o sucesso da autorregulação 

por meio da habilidade de ponderar diferentes perspectivas possibilitando mu-

danças. Tais características permitem o sucesso da autorregulação (4).  Por fim, a 

regulação emocional – capacidade de modificar respostas emocionais – também 

impacta o desempenho da autorregulação. Por exemplo, déficits na regulação 

emocional podem provocar alterações de humor, dificuldades de aprendizagem e 

diminuição da capacidade produtiva. Um bom desempenho na regulação emocio-

nal pode ser percebido nas interações sociais, com a facilidade de adaptação, e nos 

relacionamentos entre os pares, com professores e grupos (4). 

Há evidências de que as habilidades de autorregulação são preditoras não 

somente de bom desempenho acadêmico (4), mas também de futuros desfechos 

ao longo da vida. De fato, estudos longitudinais (por exemplo, estudo de Moffitt et 

al. (12)) demonstraram que crianças com pobres habilidades de autorregulação 

na infância tenderam a ter posteriores riscos em saúde mental, problemas 
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comportamentais e resultados educacionais adversos na adolescência e na vida 

adulta. Tais resultados corroboram a importância de avaliar e estimular habilida-

des de autorregulação na infância.  

Sendo assim, o presente capítulo abordará o período pré-escolar e a impor-

tância de intervenções nessa fase do desenvolvimento, principalmente no con-

texto escolar. Posteriormente, apresentará uma breve revisão da literatura sobre 

avaliações e intervenções em funções executivas em crianças pré-escolares. Por 

fim, serão apresentadas algumas das pesquisas desenvolvidas com crianças pré-

escolares pelo grupo de pesquisa em Neuropsicologia Infantil, coordenado pela 

Professora Doutora Alessandra Gotuzo Seabra, vinculado ao Programa de Pós-

graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Ma-

ckenzie. 

 

O PERÍODO PRÉ-ESCOLAR 

 

O período “pré-escolar” faz parte da “primeira infância”, que é a etapa do de-

senvolvimento que abrange a faixa etária de 0 a 6 anos. A criança está em pleno 

desenvolvimento sensorial, cognitivo e motor nesse período específico da vida, 

porém há vários períodos sensíveis de desenvolvimento – períodos de maior ca-

pacidade de modificação dos circuitos cerebrais em resposta às experiências sen-

soriais (13).  

Entre essas habilidades sensíveis, encontra-se a capacidade de gerenciar 

pensamentos e emoções, cujo desenvolvimento percorre um longo caminho, que 

já tem início, de forma bastante imatura, no primeiro ano de vida do bebê (13).  

Especificamente na faixa entre 3 e 7 anos de idade, o processo de desenvol-

vimento de funções executivas e autorregulação é mais acelerado, o que o torna 

muito importante e suscetível a experiências vividas pela criança. Esse desenvol-

vimento tende a estabilizar-se na adolescência, podendo se estender ao início da 

vida adulta (13, 20). O desenvolvimento das funções executivas está relacionado 

ao desenvolvimento do córtex pré-frontal, assim como das suas conexões que o 

ligam a outras áreas corticais e subcorticais (20). Uma das principais funções dos 

lobos frontais são as funções executivas, que envolvem a possibilidade de tomar 

diversas ações frente a diferentes desafios. 

Assim, é no período pré-escolar que se inicia o amadurecimento do controle 

do próprio comportamento. As crianças na primeira infância já começam a resol-

ver problemas, traçam metas, objetivos e se adaptam a novos contextos. O bom 

desempenho dessas habilidades ocorre por controles internos, ou seja, pelo ge-

renciamento dos pensamentos e das emoções que, por sua vez, estão unidos in-

tensamente com as funções executivas (4).  
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Essas funções podem ser observadas, nas crianças pré-escolares, quando 

elas começam a apresentar processos cognitivos eficazes para se adaptar a situa-

ções novas e resolver problemas com objetivos não automatizados a serem alcan-

çados (4).   

Conforme exposto anteriormente, as habilidades de funções executivas na 

infância, dentre outras que fazem parte da autorregulação, têm sido associadas ao 

sucesso em diferentes contextos, como acadêmico, relacional e profissional, além 

da integridade da saúde física e mental ao longo da vida (12). Logo, prejuízos em 

habilidades de funções executivas e autorregulação podem interferir significati-

vamente no controle dos impulsos diante dos desafios cotidianos, na dificuldade 

em manter a atenção, no comportamento pouco adaptativo, prejudicando as rela-

ções sociais e o equilíbrio das emoções (4).  

 

INTERVENÇÃO NEUROPSICOLÓGICA NA PRIMEIRA INFÂNCIA 

 

Como descrito na introdução, a autorregulação parece influenciar diferentes 

aspectos da vida, com impacto de curto, médio e longo prazo. De fato, parece que, 

quando as habilidades de autorregulação não se desenvolvem como deveriam ou 

são impactadas por condições ambientais desfavoráveis, como baixo nível socio-

econômico, estresse crônico ou outras fontes de adversidade contínua, há prejuí-

zos substanciais na saúde, na educação e na vida econômica da população (4, 13). 

A literatura internacional tem evidenciado que as funções executivas podem 

ser melhoradas por meio de intervenções e estimulação e que elas impactam o 

desenvolvimento da autorregulação (8, 16, 20). Diversas atividades têm sido es-

tudadas como possíveis promotoras do desenvolvimento das habilidades de fun-

ções executivas (2), como treinos computadorizados, jogos (eletrônicos ou não), 

atividades aeróbicas, artes marciais e práticas de contemplação mental, currículos 

escolares e programas curriculares complementares. Porém, nem todas foram 

comprovadas como eficazes para a generalização dessas habilidades para o coti-

diano. Dentre elas, as que se mostraram mais eficazes para a generalização nas 

tarefas do cotidiano foram os currículos escolares e programas curriculares com-

plementares, que são implementados diariamente, por volta de 30 minutos a uma 

hora por dia, e que fomentam diferentes habilidades, visto que programas que tra-

balham apenas com habilidades específicas, como no caso dos treinos computa-

dorizados, no geral têm menores evidências robustas de generalização (2). 

De acordo com a curva de desenvolvimento das habilidades de funções execu-

tivas e autorregulação (para maiores informações ver Zelazo e Carlson (20)), a esti-

mulação precoce é de extrema importância para o bom desenvolvimento das estru-

turas e dos circuitos cerebrais, bem como para as habilidades sensoriais, cognitivas, 

linguagem e socioemocionais (13). Nesse sentido, as intervenções precoces – na 
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faixa etária entre 3 e 5 anos – têm o potencial de melhorar a eficiência dos sistemas 

cerebrais, servindo de base para as habilidades de regulação emocional e compor-

tamental nas crianças (1). Sendo assim, intervenções precoces em autorregulação 

no ambiente escolar auxiliam na prevenção de saúde mental e de futuras dificul-

dades de aprendizagem, além de promover o bem-estar (4).  

É fundamental, para tanto, poder avaliar e intervir em funções executivas e 

autorregulação mesmo em crianças pequenas. Nas próximas seções do presente 

capítulo serão apresentados alguns instrumentos de avaliação e programas de in-

tervenção em habilidades de funções executivas e autorregulação, incluindo aque-

les desenvolvidos por este grupo de pesquisa em contexto escolar nacional. 

 

BREVE REVISÃO DE LITERATURA:  

AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO EM PRÉ-ESCOLARES 

 

Ao tratar de avaliação com pré-escolares, diversos aspectos precisam ser 

considerados: dificuldade em se avaliar uma habilidade em desenvolvimento, so-

breposição de conceitos na elaboração de tarefas, análise do tipo de tarefa versus 

construto associado, disponibilidade dos instrumentos de avaliação para a popu-

lação específica, validade psicométrica, entre outros. Tais aspectos tornam a ava-

liação nessa faixa etária bastante complexa. 

Hofmann et al. (8) sugerem que a avaliação dos componentes cognitivos da 

autorregulação (ou seja, relacionados às funções executivas), por meio de tarefas 

desenvolvidas pela psicologia cognitiva, contribuem para avaliar desfechos nos 

componentes emocionais da autorregulação (ou seja, relacionados à regulação 

emocional). Nesse sentido, verifica-se que o número de instrumentos disponíveis 

para a avaliação das funções executivas é maior do que os instrumentos de avali-

ação de regulação emocional.  

Deve-se ressaltar que a avaliação desses construtos não se limita apenas à 

aplicação dos testes neuropsicológicos. Ela abrange entrevista com os pais / res-

ponsáveis, coleta de informações com os professores, uso de escalas ou medidas 

funcionais e observações clínicas.  

Apesar de a avaliação com pré-escolares poder ser um desafio, devido ao nú-

mero limitado de instrumentos disponíveis no mercado nacional (4), a avaliação 

nesse período é importante, visto que a identificação precoce pode direcionar a 

estimulação, com ganhos significativos na prática (15). Porém, por se tratar de um 

longo processo de desenvolvimento e devido à complexidade do construto, a ava-

liação neuropsicológica das funções executivas na primeira infância pode ser um 

procedimento difícil e complexo. Portanto, alguns aspectos devem ser considera-

dos: a) por ser um período de desenvolvimento mais rápido, os diferentes 
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comportamentos relacionados às funções executivas e à autorregulação podem 

ser confundidos; b) as habilidades de autorregulação comportamentais podem es-

tar mais desajustadas quando comparadas às de crianças mais velhas; e c) por ser 

uma fase de pobres habilidades de linguagem, entre elas o vocabulário, pode ser 

mais difícil a expressão das habilidades, tais como a nomeação de emoções, o que 

também dificulta a avaliação (4).  

A avaliação neuropsicológica nesse período não deve se restringir à identifi-

cação de risco para transtornos do neurodesenvolvimento ou psiquiátricos, mas 

deve direcionar para tratamentos específicos – ressaltando que a estimulação pre-

coce e a reabilitação promovem habilidades possíveis de uso em diferentes con-

textos. A avaliação neuropsicológica deve permitir: a) a identificação de potencia-

lidades e fraquezas; b) a identificação de habilidades já estabelecidas, em desen-

volvimento e das que não se desenvolveram; c) verificação e compreensão das es-

tratégias que a criança utiliza para enfrentar problemas e de problemas de com-

portamento internos e externos; d) verificação de aspectos ambientais que se mis-

turam com características da criança; e) verificação e compreensão do ambiente 

de aprendizagem em que a criança está inserida (4).  

Para a avaliação de funções executivas em crianças brasileiras, há alguns ins-

trumentos neuropsicológicos não restritos, já publicados e com dados normativos 

para a população pré-escolar. Tais instrumentos se encontram descritos a seguir. 

O Teste de Trilhas para Pré-escolares (17) avalia atenção alternada e a flexi-

bilidade cognitiva, com dados normativos para faixa etária de 4 a 6 anos, com pos-

sibilidade também de aplicação a crianças mais velhas sem o domínio da lingua-

gem escrita. O teste contém duas partes – A e B. Ambas requerem habilidades cog-

nitivas de velocidade e rastreamento visuomotor, percepção, atenção e rastrea-

mento visual, atenção sustentada e velocidade de processamento, sendo que a 

parte B acrescenta demanda importante sobre a flexibilidade cognitiva. Na parte 

A, é entregue à criança uma folha contendo apenas um tipo de estímulo (cachor-

ros). Assim, nessa folha são apresentadas as figuras de cinco cachorros, que deve-

rão ser ligadas em ordem de tamanho. Na parte B, há dois tipos de estímulos, figu-

ras de cachorros e de respectivos ossos, que deverão ser ligados alternadamente 

em ordem de tamanho. O examinando deve desempenhar a tarefa o mais rápido 

que conseguir, sendo a principal medida o tempo gasto em ambas as tarefas. O 

tempo de aplicação é de aproximadamente 10 minutos. 

Outra tarefa disponível é o Teste de Atenção por Cancelamento (17), que 

avalia atenção seletiva e alternada, com dados normativos para faixa etária de 5 a 

14 anos. O teste é composto por três partes, cada uma delas com uma matriz im-

pressa com seis tipos de estímulos (círculo, quadrado, triângulo, cruz, estrela e 

traço). O examinando deverá assinalar todos os estímulos iguais ao estímulo-alvo 

destacado na parte superior da folha. O tempo máximo de execução para cada 

parte da tarefa é de um minuto. A primeira parte avalia a atenção seletiva, sendo 
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uma prova de cancelamento de figuras. A segunda parte, também avalia atenção 

seletiva, porém com maior grau de dificuldade. Essa tarefa é semelhante à da pri-

meira parte, porém o estímulo-alvo é composto por figuras duplas, e o sujeito deve 

buscar o par de figuras geométricas. A terceira parte avalia atenção seletiva e al-

ternada, devendo mudar o foco da atenção em cada linha. Nessa última etapa, o 

estímulo considerado alvo é a figura inicial, mudando a cada linha. O tempo apro-

ximado de aplicação é de 10 minutos. 

Embora muitos testes para avaliação em pré-escolares ainda estejam em de-

senvolvimento, pesquisas estão sendo conduzidas para suprir essa necessidade. 

Nesse sentido, encontram-se em desenvolvimento, por este grupo de pesquisa, os 

seguintes instrumentos computadorizados, cujos dados normativos serão ofere-

cidos para crianças a partir de 4 anos de idade (para maiores detalhes, ver capítulo 

“Uso da tecnologia em avaliação e intervenção das funções executivas” desta 

obra): Teste de Stroop Semântico computadorizado (19) e Tarefa de Regulação 

computorizada (19) – paradigma tipo Go/ No-go. 

Por fim, considerando a importância de uma avaliação mais abrangente, com 

medidas funcionais, para além dos desempenhos nos testes, sugere-se a utilização 

de questionários respondido por pais e professores. Um exemplo de questionário 

que se encontra em desenvolvimento por este grupo de pesquisa é o Inventário 

de Dificuldades em Funções Executivas, Regulação e Aversão ao Adiamento 

(IFERA-I) (18). O IFERA-I é uma medida funcional que deve ser respondida por 

pais e professores com a finalidade de avaliar o funcionamento executivo em situ-

ações do dia a dia da criança, por meio da observação dos cuidadores. É constitu-

ído por 28 afirmações, divididas em cinco subescalas que avaliam: memória de 

trabalho, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, aversão ao adiamento e regu-

lação. Pais e professores devem avaliar a frequência em que a criança apresenta 

um dos comportamentos descritos como “nunca”, “raramente”, “às vezes”, “fre-

quentemente”, “sempre”. Com tais medidas, o examinador consegue ter uma ava-

liação mais global do desempenho da criança, ao unir medidas de desempenho 

com medidas de relato, que podem direcionar para uma intervenção mais focal e 

eficaz.  

 

INTERVENÇÃO EM FUNÇÕES EXECUTIVAS E  

AUTORREGULAÇÃO EM PRÉ-ESCOLARES 

 

Além da avaliação, é fundamental proceder à intervenção junto a crianças 

pequenas. Considerando as revisões de Diamond e Ling (2) e Cardoso et al. (1) 

sobre intervenções em funções executivas e autorregulação e selecionando ape-

nas as que foram desenvolvidas para crianças pré-escolares em contexto educaci-

onal, foram identificados apenas seis programas (4). São eles: Tools of the Mind – 
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Tools, Currículo Montessoriano, Head Start REDI, Chicago School Readiness Project 

– CSRP, Projeto de Promoção de Aprendizagem Autorregulada para Educação Pré-

escolar e Programa de Intervenção em Autorregulação e Funções Executivas (PI-

AFEx) (7). Dos seis programas identificados, o único brasileiro, testado em con-

texto de escolas públicas, foi o PIAFEx. O demais eram três norte-americanos, um 

português e um italiano. De modo geral, os estudos conduzidos com esses seis pro-

gramas mostram que as crianças participantes tiveram ganhos em habilidades de 

autorregulação e transferência para outras áreas e habilidades. 

 

PESQUISAS DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES  

 

A avaliação de habilidades cognitivas no período pré-escolar tem contribu-

ído para a melhor compreensão e identificação de habilidades envolvidas na 

aprendizagem, assim como a identificação de indicadores de TDAH e também 

para verificar se o ambiente familiar e práticas educativas dos pais, influenciam 

no desenvolvimento das funções executivas. 

Neste sentido, Pazeto (14) verificou se funções executivas, entre outras ha-

bilidades cognitivas e diferentes variáveis, avaliadas em 71 crianças (com idades 

entre 4 e 6 anos) de uma escola particular de São Paulo (SP) predizem o desem-

penho em leitura, escrita e matemática no Ensino Fundamental. A pesquisa, de 

caráter longitudinal, avaliou anualmente as mesmas crianças ao longo de três 

anos. Diversas medidas foram utilizadas entre testes de desempenho e instrumen-

tos de relato respondidos por pais e professores. De maneira geral, os resultados 

revelaram efeito de série com a progressão escolar para todas as medidas. Isso 

demonstra que as habilidades avaliadas tendem a se desenvolver conforme a série 

vai aumentando. Dentre os resultados já esperados de predição em leitura, escrita 

e matemática no Ensino Fundamental, chamou a atenção que o controle inibitório 

e a flexibilidade cognitiva foram algumas das habilidades, entre outras cognitivas 

e outras variáveis avaliadas ao longo dos três anos, preditoras para desempenho 

posterior em escrita. Esses resultados corroboram a importância de intervenções 

precoces em funções executivas desde a Educação Infantil, com impacto no de-

sempenho acadêmico em séries posteriores. 

Em relação à importância da avaliação das funções executivas para identifi-

cação de indicadores de TDAH, Trevisan (19) avaliou a atenção e o controle inibi-

tório em 139 crianças pré-escolares, com idades entre 4 e 7 anos, de duas escolas 

municipais do interior de SP, visando a verificar a correlação com indicadores de 

TDAH. Corroborando dados da literatura, as análises de comparação entre grupos 

revelaram efeito significativo entre crianças com e sem indicadores TDAH, espe-

cialmente com os indicativos de desatenção. Esses resultados contribuem para a 

possibilidade de identificação de precursores cognitivos para o TDAH. O estudo 
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também contribuiu para verificar tendências de desenvolvimento das habilidades 

de atenção e controle inibitório, revelando efeito de série com a progressão esco-

lar para as medidas de funções executivas mais básicas. Esse resultado contribui 

para evidenciar que habilidades mais básicas do funcionamento executivo (como 

atenção e controle inibitório simples) tendem a se desenvolver antes de habilida-

des mais complexas (como flexibilidade cognitiva). Resultado semelhante sobre 

tendências de desenvolvimento de funções executivas em crianças pré-escolares 

foi também identificado por Martoni (10). Ao avaliar 137 crianças da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental I, Martoni (10) verificou a importância de se uti-

lizarem medidas funcionais (relatos de cuidadores) para a avaliação das funções 

executivas, além dos testes de desempenho. Foi verificado que o relato de profes-

sores se aproximou mais do desempenho das crianças nos testes de desempenho 

de funções executivas do que o relato dos pais. Esse achado ressalta a importância 

de se utilizarem diferentes informantes na avaliação funcional das funções execu-

tivas, além dos testes de desempenho. 

Outro aspecto que pode ser investigado a partir da avaliação das funções 

executivas em pré-escolares é se o ambiente familiar e as práticas educativas dos 

pais influenciam seu desenvolvimento. Esse foi um dos objetivos do estudo de 

Martins (9), que avaliou 30 crianças de 3 a 6 anos de idade e seus pais utilizando 

testes de desempenho e instrumentos de relato e de observação comportamental. 

As análises revelaram que, quanto mais apropriada a prática educativa dos pais 

(estilo parental), melhor o controle de interferência dos filhos. Sendo assim, além 

de programas de estimulação precoce de funções executivas nas escolas, é inte-

ressante a elaboração de programas de estimulação de funções executivas no am-

biente familiar. 

Considerando a importância dos programas curriculares complementares 

para a estimulação precoce das habilidades de autorregulação (funções executi-

vas e regulação emocional) e seu impacto em habilidades acadêmicas e não aca-

dêmicas, serão apresentados a seguir dois programas desenvolvidos por pesqui-

sadores deste grupo de pesquisa em parceria com o Grupo de Investigação em 

Neuropsicologia, Desenvolvimento e Educação (GINDE), coordenado pela Profes-

sora Doutora Natália Martins Dias, da Universidade Federal de Santa Catarina. São 

eles: PIAFEx (7) e Programa de Intervenção para Promoção de Autorregulação 

(PIPA) (3). 

O PIAFEx (7) é um programa curricular complementar desenvolvido para 

ser aplicado pelo professor em sala de aula a crianças do último ano da Educação 

Infantil e do primeiro ano do Ensino Fundamental, podendo ser aplicado para ou-

tras séries, com adaptações. De caráter precoce-preventivo, o PIAFEx visa a esti-

mular e desenvolver as funções executivas e a regulação emocional por meio de 

atividades diversas, desde jogos até estratégias de reflexão sobre comportamen-

tos adequados em situações específicas. O programa é composto por 43 atividades 
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estruturadas, distribuídas em 10 módulos, além de uma sessão de “aspectos es-

senciais”, que permeia todas as atividades em sala de aula, e um módulo comple-

mentar. O programa deve ser aplicado no curso de um ano letivo, com aplicações 

diárias de 30 minutos a uma hora. Há evidência de eficácia do PIAFEx para esti-

mulação das crianças pré-escolares (6) e crianças do primeiro ano do Ensino Fun-

damental, com evidências de generalização de ganhos em tarefas de leitura e arit-

mética e medidas comportamentais, além de manutenção de ganhos em funções 

executivas depois de um ano do término da intervenção (5). 

O PIAFEx também foi adaptado para diferentes públicos e contextos. Por 

exemplo, Menezes et al. (11) desenvolveram uma proposta de adaptação das ati-

vidades para o contexto clínico no atendimento de crianças e adolescentes com 

diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção / Hiperatividade (TDAH). Pereira 

(15) realizou uma adaptação do programa para pais de crianças entre 4 e 6 anos 

de idade, além de ter aplicado no contexto original. Outros grupos de pesquisa es-

tão desenvolvendo adaptações do PIAFEx para o Ensino Fundamental I. Por exem-

plo, o grupo de pesquisa que estuda “Neurodesenvolvimento e Interdisciplinari-

dade”, coordenado pelo Professor Doutor Luiz Renato Rodrigues Carreiro, tam-

bém vinculado ao Programa de Pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvimento 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie, está desenvolvendo uma proposta de 

adaptação do PIAFEx para ser aplicada a alunos dos três anos iniciais do Ensino 

Fundamental e outra para alunos do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental (para 

maiores detalhes, ver capítulo intitulado “Formação de professores para interven-

ções em funções executivas no primeiro ciclo do ensino fundamental” desta obra). 

Por fim, está em desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande no 

Norte a adaptação e verificação de eficácia do PIAFEx em crianças com Síndrome 

de Down.  

O PIPA (3) também é um programa curricular complementar desenvolvido 

para ser aplicado pelo professor em sala de aula a crianças do último ano da Edu-

cação Infantil. De caráter precoce-preventivo, o PIPA visa a promover as habilida-

des de autorregulação em crianças pré-escolares, com foco especial na regulação 

das emoções. O PIPA se baseou no PIAFEx, utilizando-se, inclusive, de 26 ativida-

des desse último programa, além de 33 atividades exclusivas, totalizando 59 ati-

vidades. Organizado em seis módulos, as atividades têm foco na regulação emoci-

onal, abrangendo o reconhecimento das emoções, os estímulos eliciadores de 

emoções e consequências, e o gerenciamento das emoções e do comportamento. 

O programa deve ser aplicado no curso de um ano letivo, com aplicações diárias 

de 30 minutos a uma hora.  

Estudos de eficácia do PIPA ainda estão em andamento. Análises preliminares 

de efeito em professores e seus alunos pré-escolares já revelaram alguns resultados 

promissores do PIPA, como melhora no desempenho da atenção, controle inibitório 

e velocidade de processamento e diminuição de sintomas emocionais e dificuldades 
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de regulação das crianças que participaram da intervenção em comparação às cri-

anças que não participaram. Ainda, os professores que participaram do PIPA tive-

ram diminuição dos sintomas de estresse ao final do ano, enquanto os demais pro-

fessores tiveram um aumento nesses sintomas. Tais resultados evidenciam que 

tanto os alunos quanto seus professores podem ser beneficiados por programas 

de estimulação de autorregulação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente capítulo abordou os conceitos de funções executivas, autorregu-

lação e regulação emocional, especificamente na fase pré-escolar, com informa-

ções sobre a relação entre tais construtos. Foram apresentados instrumentos dis-

poníveis para avaliação e programas para intervenção, incluindo aqueles desen-

volvidos no Programa de Pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Dada a relevância desses construtos para 

diferentes desfechos ao longo da vida, bem como a importância de intervir o mais 

precocemente possível, recomenda-se a continuidade de tais estudos, de modo a 

ampliar o número de instrumentos e de intervenções disponíveis, bem como o seu 

uso por diferentes profissionais, incluindo os professores, que podem intervir de 

forma eficaz, junto a seus alunos, no próprio ambiente de sala de aula. 
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LINGUAGEM 

 

A linguagem se caracteriza como o uso de um sistema de comunicação orga-

nizado, que permite converter pensamentos ou ideias em símbolos convencionais, 

em forma, por exemplo, de fala, escrita ou sinais (16). Possui seis características: é 

comunicativa, ou seja, possibilita a comunicação entre pessoas em um mesmo idi-

oma; é arbitrariamente simbólica, pois a relação entre a palavra e seu significado 

é convencional e não mantém semelhança analógica; é regularmente estruturada, 

assim há determinados padrões de combinação de letras e sons para estabelecer 

palavras com significados, do mesmo modo que padrões de combinação de pala-

vras para resultar em frases, parágrafos e textos com significados; é estruturada 

em múltiplos níveis, isto é, a linguagem pode ser estudada em níveis de sons, mor-

femas, palavras, frases, parágrafos; é gerativa, para a elaboração e criação de 

enunciados novos de forma ilimitada; e é dinâmica, pois a evolução da língua acon-

tece de forma constante (16).  

Dois aspectos fundamentais da linguagem são: a codificação, aspecto expres-

sivo que consiste na conversão de pensamentos em falas, gestos ou escrita; e a 

decodificação, aspecto receptivo que consiste em receber e deduzir o significado 

dos estímulos falados, escritos ou gestuais, transformando-os novamente em 

ideias (16). A linguagem escrita, especificamente, refere-se à capacidade de usar 

um sistema secundário que mapeia uma linguagem primária, ou seja, inclui a 



290 

habilidade de relacionar sons (no caso da linguagem primária oral) utilizando os 

sinais gráficos correspondentes (a linguagem escrita). 

A aprendizagem da linguagem escrita deve possibilitar ao ser humano a 

compreensão e a escrita de textos variados. Contudo, para alcançar tal competên-

cia, é preciso o desenvolvimento de diversas habilidades que recrutam diferentes 

processos cognitivos (18). Uma das principais e mais pesquisadas habilidades re-

ferentes à linguagem escrita é o reconhecimento de palavras (19). 

Frith (10) propôs que o reconhecimento de palavras pode ocorrer por meio 

de três estratégias: logográfica, alfabética e ortográfica, descritas de forma deta-

lhada por Seabra e Capovilla (18). Na primeira estratégia, a logográfica, os leitores 

processam as palavras como se fossem desenhos, isto é, recorrendo a caracterís-

ticas visuais. Assim, essa fase se caracteriza pela identificação das palavras base-

ada no reconhecimento de um padrão visual, em que o leitor (criança ou adulto) 

aprende o significado por memorização, reconhecendo apenas as palavras com as 

quais tenha muita familiaridade, como, por exemplo, seu próprio nome. Contudo, 

é incapaz de aprofundar-se na composição grafêmica das palavras, ou seja, não 

consegue fazer a leitura de palavras novas. 

A segunda estratégia, a alfabética, caracteriza-se pelo aprendizado da deco-

dificação grafofonêmica e da consciência fonológica (capacidade de discriminar e 

manipular os sons da fala). Com ela, o leitor passa a decodificar palavras cuja 

forma visual ainda não lhe é familiar. Como consequência da compreensão de que 

a escrita é o mapeamento da fala, erros de regulação grafofonêmica são comuns, 

uma vez que a criança começa a escrever como se expressa por meio da fala; por 

exemplo, ela pode escrever a palavra “mesa” com “z” em vez de “s”, ou ler a palavra 

a palavra “máximo” como /máchimo/. Esse tipo de erro é esperado quando o lei-

tor utiliza a estratégia alfabética, uma vez que o reconhecimento de palavras 

ocorre por meio da decodificação, mediado pelo processo fonológico (18). 

Após dominar a estratégia alfabética, o leitor passa a reconhecer as palavras 

por meio de unidades ortográficas sem necessidade da mediação do processa-

mento fonológico. As unidades ortográficas podem incluir os morfemas e as pala-

vras. Por meio dessa terceira estratégia, denominada ortográfica, ao deparar-se 

com um item escrito, a criança o identifica por acesso direto ao léxico ortográfico, 

que se refere ao conjunto das formas escritas de palavras que se encontra arma-

zenado na memória de longo prazo, permitindo a leitura correta de palavras re-

gulares ou irregulares, desde que conhecidas (18). As três estratégias podem coe-

xistir no leitor competente. 

Outro modelo explicativo do reconhecimento de palavras é o modelo de dupla, 

segundo o qual tal reconhecimento pode ocorrer por dois mecanismos: a rota fono-

lógica e a rota lexical. Na rota fonológica, a leitura ocorre por meio de um processo 

que envolve a mediação fonológica e, na rota lexical, por meio de um processo visual 
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direto. Em ambas as rotas a leitura se inicia com o sistema de análise visual, ou 

seja, no primeiro contato que o leitor tem com a palavra ele faz a identificação das 

letras do alfabeto e da posição que cada letra ocupa dentro da palavra para, então, 

reconhecer ou não a palavra. A partir dessa primeira análise visual, as duas rotas 

são suscetíveis de utilização (8). 

Na leitura pela rota fonológica, de modo semelhante à leitura alfabética do 

modelo de Frith (10), ocorre o processo de conversão grafema-fonema, sendo 

possível realizar a leitura de pseudopalavras e palavras não familiares ao leitor (4, 

18). Porém, a utilização dessa rota não permite a leitura correta de palavras irre-

gulares. Já a rota lexical depende de palavras armazenadas na memória, de modo 

semelhante à leitura ortográfica do modelo de Frith (10); logo, usualmente se de-

senvolve posteriormente à rota fonológica. Essas palavras são armazenadas em 

um léxico de entrada visual, que é ativado pela apresentação visual de uma pala-

vra considerada familiar ao leitor. Permite a leitura de palavras familiares, mesmo 

que irregulares, mas não de pseudopalavras ou palavras não familiares (4, 18). 

As evidências mais contundentes que corroboram a existência das duas vias 

de leitura provêm de estudos da neuropsicologia com pacientes que sofreram le-

sões cerebrais. Certos pacientes, que conseguiam ler normalmente, após determi-

nada lesão cerebral perdem a capacidade de pronunciar palavras raras e, sobre-

tudo, palavras novas ou pseudopalavras. Contudo, preservam boa compreensão 

das palavras mais frequentes, mesmo que irregulares, o que sugere a integrali-

dade da rota lexical e prejuízo da rota fonológica. O quadro inverso também 

ocorre, em que o paciente é capaz de ler palavras regulares e mesmo palavras no-

vas ou pseudopalavras; contudo, por terem prejuízo nos sistemas neurais respon-

sáveis pela rota lexical, falham na leitura de palavras irregulares (4). 

Além da habilidade de reconhecimento de palavras, há outras habilidades 

necessárias para a leitura competente. Diferentes modelos têm buscado identifi-

car tais habilidades. O Modelo Simples de Leitura de Gough e Tunner (11) propõe 

que a Compreensão de Leitura é o produto da interação de dois processos princi-

pais: 1) Reconhecimento de palavras, já descrito anteriormente; e 2) Compreen-

são, que se trata de um processo linguístico geral, independentemente de a moda-

lidade da linguagem ser escrita ou falada.  

No tocante aos componentes relacionados à Compreensão, seja ela oral ou 

escrita, destacam-se a gramática, que se refere a uma sistematização entre unida-

des dentro de palavras e sentenças; a morfologia, que pode ser dividida em: mor-

femas léxicos (palavras de conteúdo: substantivos, verbos e adjetivos) e morfe-

mas gramaticais (palavras de função: preposições, conjunções e artigos); a sin-

taxe, que diz respeito ao conjunto de regras para a combinação dos morfemas em 

estruturas gramaticais; e a semântica, que se relaciona com o significado das pa-

lavras, podendo ser dividida em três categorias: léxica (estudo do significado das 

palavras), sentencial (estudo do significado da sentença) e pragmática (estudo do 
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significado dentro do contexto) (1). Os autores (11) propuseram a seguinte equa-

ção para ilustrar a Compreensão de Leitura (CL): 

CL = RP x C 

Na equação, as duas variáveis RP e C podem ter um valor entre 0 (nenhuma 

competência) e 1 (competência plena). Se C = 0, então CL = 0, pois, por se tratar de 

uma equação de multiplicação, mesmo que um indivíduo possua boas habilidades 

de reconhecimento de palavras, ao falhar na compreensão linguística, implicará 

na não compreensão da leitura. Do mesmo modo, apenas a habilidade de compre-

ensão linguística não é suficiente para que haja leitura com compreensão, pois ela 

também depende do reconhecimento (11). 

Já o Modelo Componencial de Leitura (1) é mais abrangente e propõe que a 

competência em leitura envolve diversos fatores, que podem ser divididos em três 

domínios: cognitivo, psicológico e ecológico. Cada domínio possui componentes 

distintos e, dentro do domínio cognitivo, também há os componentes de Reconhe-

cimento de palavras (RP) e Compreensão (C); mas, Aaron et al. (1) acrescentam a 

Fluência (F) que, de maneira geral, refere-se principalmente à velocidade e prosó-

dia no processamento de leitura. Assim, segundo o Modelo Componencial, pode-

se representar a Compreensão de Leitura pela seguinte equação: 

 

CL = RP x C + F 

 

Segundo os autores, os componentes relacionados ao reconhecimento de pa-

lavras e à compreensão linguística explicam até 50% da variância no desempenho 

em leitura, e a habilidade de fluência aumentaria o poder de predição do modelo 

em 6% a 10% (12). 

 

AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO EM LINGUAGEM ESCRITA 

 

De acordo com o referencial teórico anteriormente explicitado, diferentes 

processos cognitivos e habilidades interagem resultando na complexa competên-

cia de leitura. É fundamental proceder à avaliação de tais processos, visto que a 

identificação de possíveis dificuldades em uma habilidade específica pode direci-

onar estratégias e intervenções mais adequadas, resultando em melhora signifi-

cativa da habilidade e, consequentemente, em melhor rendimento em leitura de 

forma geral. 

No Brasil, há relativa escassez de instrumentos validados para a avaliação da 

leitura e seus componentes. Dentre os testes nacionais disponíveis, há alguns que 
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não apresentam normas de referência, impossibilitando a comparação dos de-

sempenhos obtidos em uma avaliação; outros, embora possuam normas de refe-

rência, não apresentam dados de validade; há, ainda, aqueles que não apresentam 

nem normas de referência nem dados de validade. De acordo com recentes revi-

sões acerca do atual panorama nacional quanto a instrumentos de avaliação da 

leitura e seus componentes (3, 7), observa-se que, apesar do aumento no número 

de publicações e de instrumentos, a avaliação da leitura apresenta lacunas e difi-

culdades importantes. A Tabela 1 apresenta instrumentos de avaliação de leitura 

disponíveis no Brasil, no período de 2009 a 2017, com base nesses estudos de re-

visão (3, 7). Como pode ser observado nessa tabela, há poucos instrumentos dis-

poníveis, especialmente quando se considera a faixa de escolaridade de Ensino 

Fundamental II. Tal panorama reitera a necessidade de novos instrumentos bra-

sileiros para avaliação dos componentes de leitura.  

 

 
Tabela 1. Instrumentos de avaliação de linguagem escrita disponíveis no Brasil, com base nos 
estudos de revisão de Dias et al. (7) e Brito (3). 

Instrumento Componentes avaliados Público-alvo 

Teste de Desempenho  
Escolar (TDE) 

Reconhecimento de palavras 
isoladas de contexto/ Desem-
penho escolar em leitura 

Alunos de 1ª a 6ª séries do EF 
e, com reservas, para 7ª e 8ª 
séries 

Técnica Cloze Compreensão de leitura 
Alunos a partir do 2º ano do 
EF até adultos 

Teste de Desempenho  
Cognitivo-Linguístico –  
versão individual 

Leitura de palavras (palavras 
lidas corretamente em um mi-
nuto) e Leitura de pseudopa-
lavras 

Alunos do 1º ao 5º ano do EF 

Avaliação dos Processos de 
Leitura – PROLEC 

Decisão lexical, leitura de pa-
lavras e pseudopalavras, uso 
de rotas fonológica e lexical 
para leitura 

Alunos de 1ª a 4ª séries do EF 

Teste de Competência de 
Leitura de Palavras e  
Pseudopalavras – TCLPP 

Reconhecimento de palavras e 
pseudopalavras. Desenvolvi-
mento das estratégias de lei-
tura 

Alunos de 1ª a 4ª séries do EF 

Teste Contrastivo de  
Compreensão Auditiva e de  
Leitura - TCCAL 

Compreensão de leitura e au-
ditiva 

Alunos de 6 a 11 anos 

Prova de leitura de palavras 
isoladas (palavras e pala-
vras inventadas) 

Padrão de leitura (palavras e 
pseudopalavras) 

Alunos de 1ª a 4ª séries do EF 

PROHMELE – Provas de  
Habilidades  
Metalinguísticas e de  
Leitura 

Leitura de palavras e de pseu-
dopalavras 

Alunos de 1ª a 4ª séries do EF 

Teste de velocidade de  
Leitura 

Velocidade de leitura e nível 
de compreensão 

Estudos com crianças entre 8 
e 14 anos 
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Tabela 1 (continuação). Instrumentos de avaliação de linguagem escrita disponíveis no Brasil, 
com base nos estudos de revisão de Dias et al. (7) e Brito (3). 

 
 
A avaliação baseada no Modelo Componencial da linguagem escrita viabiliza 

a identificação de dificuldade específica, o que, por sua vez, pode orientar inter-

venção mais adequada. Por exemplo, intervenções voltadas tanto para as habili-

dades de reconhecimento de palavras quanto para compreensão de leitura se-

riam, provavelmente, mais eficazes aos alunos mais velhos que apresentam difi-

culdades em testes de reconhecimento de palavras e com leitura de textos muito 

lenta, pois a fluência especificamente em leituras de textos parece sugerir quão 

eficiente está o processamento da informação para além do nível da palavra (1). 

Já estudantes com fluência em leitura de textos abaixo da média, mas com boas 

habilidades de reconhecimento de palavras, poderiam se beneficiar de intervenções 

específicas voltadas à fluência, por meio de instrução explícita para melhorar a 

velocidade de leitura. Porém, estudantes que leem textos com níveis de fluência 

Instrumento Componentes avaliados Público-alvo 

Compreensão leitora de  
textos expositivos 

Compreensão de leitura 
Alunos a partir da 2ª série do 
EF e adultos 

Prova de Leitura de  
Palavras e Pseudopalavras 
(PLPP) 

Leitura em voz alta de pala-
vras e pseudopalavras 

Alunos de 1ª a 4ª séries do EF 

Manual de Desempenho Es-
colar – Análise da Leitura e 
Escrita em Séries Iniciais do 
EF – MDE 

Leitura (de letras, sílabas, pa-
lavras, texto) e compreensão 
de texto 

Alunos do 2º ao 5º ano do EF  

Tarefa de Leitura de  
Palavras e Pseudopalavras  
Isolada – LIP 

Leitura em voz alta de pala-
vras e pseudopalavras 

Alunos do 1º ao 7º ano do EF 

Instrumento de Avaliação 
da Compreensão Leitora 

Tarefas de reconto e questio-
nário 

Alunos de 1ª a 6ª série do EF 

Tarefa de Leitura de  
Palavras e Pseudopalavras 

Leitura em voz alta de pala-
vras e pseudopalavras 

Crianças e adultos proficientes 
em leitura 

Instrumento de Avaliação  
da Leitura Inicial (IALI) 

Habilidades de linguagem 
oral, de processamento fono-
lógico, de compreensão e de 
leitura e escrita 

Alunos do 1º e 2º ano do EF 

Provas de avaliação da  
compreensão de leitura 

Compreensão de palavras e 
frases 

Alunos do 2º ano do EF 

Protocolo Avaliação da 
Compreensão Leitora  
(PROCOMLE) 

Compreensão de textos narra-
tivos e dissertativos 

Alunos do terceiro ao quinto 
ano do EF 

Teste de Competência de 
Leitura de Palavras para 
Adultos (TCLP-2) 

Habilidade de reconhecimento 
de palavras 

Avaliação de adultos disléxi-
cos e com desenvolvimento tí-
pico 
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apropriados ao seu nível escolar, mas, ainda assim, persistem em dificuldades de 

compreensão de leitura, se beneficiariam de intervenções no âmbito da compre-

ensão, incluindo conhecimento verbal (vocabulário), conhecimento de sintaxe e o 

uso de significados implícitos no texto a partir de inferências (5). 

Alunos, sobretudo mais novos ou em processo de consolidação da alfabeti-

zação, cuja dificuldade primária seja o reconhecimento de palavras se beneficia-

rão com intervenções que estimulem a consciência fonológica (habilidade de re-

conhecer os sons da fala) ou correspondência entre letras e sons. Outras estraté-

gias que trabalham, por exemplo, com a técnica Cloze (textos lacunados) ou com 

atividades para desenvolvimento de vocabulário são indicadas aos alunos que ne-

cessitam de intervenção em compreensão linguística (6). 

Um estudo de revisão norte-americano, que investigou os trabalhos de inter-

venção oral e fluência, conduzidos de 2004 a 2014, destinados a alunos do Ensino 

Fundamental com dificuldades de aprendizagem, avaliou 12 estudos, a maioria im-

plementando leitura repetida, com e sem modelo. Os achados sugerem que alunos 

com dificuldade de leitura podem ser beneficiados com modelos de leitura e repe-

tição com vídeos, palavras, frases e interpretação. Como implicações para a prática 

pedagógica, sugere-se que os professores proporcionem aos alunos diferentes 

oportunidades de leituras repetidas e se instrumentalizem com recursos basea-

dos em evidências para melhorar a fluência oral (13). 

 

DESCRIÇÃO DE PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO 

 

No âmbito do Programa de Pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvi-

mento da Universidade Presbiteriana Mackenzie, no grupo de Neuropsicologia In-

fantil, sob coordenação da Professora Alessandra G. Seabra, diversas pesquisas 

têm sido conduzidas visando ao desenvolvimento de instrumentos de avaliação e 

de intervenção em leitura. Tais estudos têm abordado uma grande faixa etária, 

desde pré-escolares (15) até adultos cursando o EJA (9). Os estudos têm se dedi-

cado ao desenvolvimento de instrumentos de avaliação de leitura, escrita e habi-

lidades relacionadas, bem como ao desenvolvimento de programas de interven-

ção em diferentes componentes da linguagem escrita. A seguir serão descritos al-

guns desses estudos.  

 

Adaptação, desenvolvimento e evidências de validade e precisão de 

instrumentos de avaliação dos componentes de leitura no  

Ensino Fundamental II 

Brito (3), em seu projeto de mestrado, adaptou, desenvolveu e buscou evidên-

cias de validade e precisão de três instrumentos de avaliação dos componentes 
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específicos de leitura com foco nos anos finais do Ensino Fundamental: Teste de 

Compreensão e Leitura de Palavras e Pseudopalavras II (TCLPP-II), que visa a in-

vestigar processos de reconhecimento de palavras; Teste de Fluência de Leitura 

(TFL), com o objetivo de avaliar a fluência em leitura de palavras isoladas e em 

textos; e Teste Cloze de Compreensão de Leitura (TCCL), que visa a avaliar a com-

preensão em leitura de textos narrativos e dissertativos.  

O TCLPP-II apresenta uma tarefa de reconhecimento de palavras com de-

mandas de reconhecimento fonológico e ortográfico. Consiste de 100 itens, sendo 

40 palavras e 60 pseudopalavras (palavras incorretas em termos ortográficos). Os 

itens que compõem o teste foram balanceados de acordo com características psi-

cométricas de tamanho, frequência e regularidade, agrupando-se em cinco cate-

gorias diferentes de palavras. Por meio da análise comparativa de desempenho 

entre essas diferentes categorias, é possível inferir qual rota de leitura foi predo-

minantemente utilizada pelo aluno (fonológica ou lexical), à semelhança do TCLPP 

original (18). Além disso, em termos psicométricos, o escore do sujeito permite 

avaliar o grau de desvio entre o seu padrão da leitura e o padrão de leitura normal 

de seu grau de referência, no caso, o ano escolar. 

O TFL é dividido em duas partes: a primeira parte é composta de uma ficha 

com 150 palavras isoladas, e a segunda parte é composta de um texto narrativo. A 

tarefa consiste em ler o mais rápido e corretamente possível ambas as partes do 

teste. A interpretação dos dados aferidos permite avaliar o grau de desvio entre o 

número de palavras lidas corretamente pelo aluno e o número de palavras lidas cor-

retamente conforme seu grau de referência (ano escolar). A primeira parte ainda 

permite inferir qual rota de leitura foi mais utilizada (fonológica ou lexical), e a se-

gunda parte permite uma análise qualitativa do respeito às regras de pontuação que 

influenciam a prosódia na leitura. Há perguntas a serem realizadas após a leitura total 

do texto, a fim de obter uma medida de compreensão textual, além da taxa de fluência. 

O TCCL foi desenvolvido a partir de textos, omitindo sistematicamente o 

quinto vocábulo, independentemente de sua classe gramatical ou significado, e 

substituindo-o por um traço, e a tarefa do sujeito é escolher uma palavra, dentre 

cinco alternativas, que preencha o espaço de forma adequada. Abaixo de cada la-

cuna é apresentado um quadro em que são oferecidas quatro alternativas: um vo-

cábulo-alvo, outro de sentido aproximado e outros dois distratores, em ordem ale-

atorizada. A tarefa do sujeito consiste em, após ter feito a leitura integral do texto, 

selecionar, dentre as quatro alternativas, a que melhor completa as lacunas. O 

teste é dividido em duas partes. A primeira parte contém um texto de gênero nar-

rativo, com 345 palavras e 60 itens, e a segunda parte, um texto de gênero disser-

tativo / expositivo, com 249 palavras e 43 itens. A interpretação dos dados aferi-

dos pelo teste permite avaliar o grau de desvio entre o desempenho do aluno e o 

esperado para o seu ano escolar. Ainda permite uma análise qualitativa quanto ao 

tipo de erro, se relacionado à classe gramatical ou ao significado. 
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Por meio da análise de variância foi possível detectar que todos os testes 

apresentaram diferença de desempenho com o avanço da escolaridade. Pôde-se, 

também, verificar evidências de validade por meio da correlação estabelecida en-

tre as medidas do TFL, relevando que se tratam de construtos diferentes, porém 

relacionados. O mesmo foi verificado em relação às medidas do TCCL e do TCLPP-

II. De igual modo, quando analisadas as correlações dos testes entre si, observou-

se que se trata de construtos relacionados, porém distintos. Todos os instrumen-

tos se correlacionaram de forma significativa com a nota média em língua portu-

guesa, derivando mais uma evidência de validade. 

As análises de precisão sugeriram boa consistência interna, e a análise de 

itens revelou que a maioria dos itens é adequada e apresenta correlação com o 

total nos testes. Em resumo, por meio das análises realizadas, o estudo encontrou 

evidências de validade e precisão que indicam que os testes adaptados e desen-

volvidos são adequados para auxiliar na compreensão de características de leitura 

de alunos do segundo ciclo do Ensino Fundamental (3). 

Também com base no Modelo Componencial de Leitura, anteriormente des-

crito, é necessário avaliar a compreensão auditiva. Tal avaliação é necessária a fim 

de delimitar áreas comprometidas e auxiliar no diagnóstico diferencial de um dis-

túrbio específico de leitura, diferenciando-o do distúrbio geral da linguagem. As-

sim, outro estudo em andamento tem por objetivo desenvolver um instrumento 

que avalie essa habilidade para o Ensino Fundamental do 4º ao 9º ano. Os objeti-

vos específicos são: desenvolver o instrumento; conduzir um estudo-piloto para 

aprimorar a versão inicial do teste; conduzir o estudo principal para verificar se 

os escores no teste aumentam na faixa de escolaridade do 4º ao 9º ano e a corre-

lação com notas escolares (2). 

O Teste de Compreensão Auditiva terá cinco subtestes: teste de vocabulário 

(ao escutar algumas palavras, explicar o significado de cada uma delas), teste das 

frases incoerentes (ao escutar algumas frases, identificar se estão certas ou não), 

teste de compreensão de parágrafos (escutar a narrativa de textos pequenos e res-

ponder algumas perguntas), teste de compreensão de provérbios (escutar alguns 

provérbios e explicar o significado de um) e teste de compreensão de metáforas 

(escutar algumas frases com metáforas e explicar o significado de cada uma). 

Conforme citado anteriormente, a avaliação da compreensão auditiva é im-

portante por contribuir no diagnóstico diferencial de um distúrbio específico da 

leitura do distúrbio geral da linguagem. Assim, um indivíduo que apresentar baixo 

desempenho em teste de compreensão de leitura, por exemplo o TCCL, e bom de-

sempenho no teste de compreensão auditiva, teria uma dificuldade circunscrita 

ao domínio da leitura, enquanto a habilidade de compreensão auditiva estaria pre-

servada. Sendo assim, a etapa seguinte será continuar a investigação sobre quais 

habilidades possam estar comprometidas, por exemplo, as habilidades relaciona-

das ao reconhecimento de palavras e à fluência.  
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Em conjunto, os testes desenvolvidos nesses estudos objetivam acessar os 

componentes cognitivos como propostos pelo Modelo Componencial de Leitura, 

sintetizado na equação: CL = RP x C + F. O desenvolvimento de tais instrumentos 

pode contribuir tanto com as pesquisas na área de linguagem escrita, quanto para 

o contexto clínico e escolar, em que é importante dispor de instrumentos psico-

metricamente adequados para o diagnóstico diferencial. Atualmente estão sendo 

conduzidos estudos para ampliação das evidências de validade dos instrumentos, 

como, por exemplo, a caracterização do desempenho de grupos clínicos como o 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, a Dislexia e o Transtorno do 

Espectro do Autismo. Além disso, estão sendo desenvolvidas tabelas normativas.  

 

Programa de intervenção em componentes de leitura  

(fluência e compreensão) 

Paralelamente às avaliações, têm sido desenvolvidos programas de 

intervenção em leitura. O Programa de Intervenção em Leitura Competente (PILC) 

é voltado para alunos do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental (14). As atividades 

de intervenção, em processo de elaboração, serão conduzidas em ambiente escolar. 

Espera-se que, a partir das análises dos desempenhos dos diferentes grupos, 

controle e experimentais, seja possível inferir qual a relação de componentes 

cognitivos específicos (compreensão e fluência) com a compreensão de leitura no 

decorrer dos diferentes anos escolares.  

Adicionalmente, diante da escassez de uma proposta específica de métodos 

para alfabetização de jovens e adultos no Brasil, foi conduzido um estudo com o 

objetivo de adaptar o método fônico de alfabetização (17), inicialmente desenvol-

vido para alfabetização de crianças, para o uso com jovens e adultos, bem como 

verificar sua eficácia (9). Participaram do estudo 85 alunos de uma Escola de Edu-

cação de Jovens e Adultos (EJA), de ambos os sexos, com idades entre 18 e 75 anos, 

estudantes de séries do Ensino Fundamental I. Os participantes foram divididos 

em grupo experimental e grupo-controle. Como grupo experimental, participaram 

36 estudantes. Como grupo-controle, participaram 49 estudantes.  

Foram utilizados três instrumentos com o objetivo de avaliar a linguagem oral, 

leitura e escrita. O instrumento utilizado para avaliar a linguagem oral foi a Prova de 

Consciência Fonológica por Produção Oral (PCFO); para avaliar a leitura, o Teste de 

Leitura de Palavras e Pseudopalavras (TCLPP) e, para avaliar a linguagem escrita, 

foi utilizado o Ditado. Como instrumento de intervenção foi utilizado o programa 

Alfabetização: Método Fônico, desenvolvido por Seabra e Capovilla (17) e adaptado 

para adultos (9), conforme já descrito anteriormente. A intervenção foi realizada 

pelas professoras das classes que ficaram com o grupo experimental por um perí-

odo de quatro meses. As professoras foram devidamente capacitadas a aplicar o 

método. Os instrumentos foram aplicados em três momentos: o primeiro antes do 
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início da intervenção, o segundo após a intervenção, e o terceiro como acompa-

nhamento, a fim de comparar o desempenho dos dois grupos. Nos terstes aplica-

dos, foram conduzidas análises de comparação de médias, por meio de análise de 

variância, entre o grupo experimental, que participou da intervenção pelo Método 

Fônico, e o controle, que continuou na alfabetização regular. Os resultados revela-

ram efeitos significativos na maioria das habilidades avaliadas. No resultado total 

da Prova de Consciência Fonológica, o grupo experimental aumentou mais de 

nove pontos da avaliação pré-intervenção para a pós-intervenção, enquanto o 

grupo-controle aumentou somente dois pontos. Em termos descritivos, houve 

maior aumento de desempenho no grupo experimental em todas as medidas de 

consciência fonológica, exceto no subitem de Síntese Silábica, pois, por se tratar 

de uma tarefa mais simples, todos os sujeitos avaliados apresentaram bom desem-

penho desde a avaliação pré-intervenção.  

Na avaliação da escrita, o resultado do Ditado revelou diferenças significati-

vas, com maior aumento do grupo experimental. No resultado da avaliação de lei-

tura pelo TCLPP, não houve efeito significativo em nenhuma das medidas. Porém, 

pôde-se observar que o grupo experimental apresentou claramente uma leitura 

mais fonológica após a intervenção – isso levou a mais acertos na leitura de pala-

vras com trocas visuais e na leitura de palavras com trocas fonêmicas, porém le-

vou a um ganho menor do que o grupo-controle na leitura de palavras corretas 

irregulares e pseudopalavras homófonas, itens que, quando lidos fonologica-

mente, parecem errados. Por isso, o resultado geral no TCLPP não revelou dife-

rença significativa entre os grupos, apesar da mudança clara no tipo de estratégia 

usada para a leitura. 

Considerando a especificidade de alunos jovens e adultos, os ganhos em 

consciência fonológica obtidos pelo grupo experimental por meio da intervenção 

com o método fônico se mostram de extrema importância para uma eficaz aquisi-

ção de leitura e escrita para esse público. Porém, destaca-se que os ganhos do 

grupo experimental não se mantiveram na avaliação de follow-up seis meses de-

pois, sugerindo que o período de intervenção (quatro meses) não foi suficiente 

para que os participantes mantivessem os ganhos adquiridos. É importante res-

saltar, portanto, que a intervenção deve ser mais extensa, sendo aplicada pelo pe-

ríodo mínimo de um ano para gerar efeitos duradouros, sendo ainda mais reco-

mendado que o método faça parte do currículo regular da escola, a fim de se obte-

rem maiores ganhos no processo de alfabetização de jovens e adultos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente capítulo expôs brevemente os principais componentes cognitivos 

relacionados às habilidades de leitura e escrita, bem como a formas de avaliação e 
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intervenção específica de tais construtos. Destacou a importância do uso de instru-

mentos padronizados, com boas características psicométricas, para que ocorra iden-

tificação das possíveis causas de dificuldade, proporcionando intervenção adequada.  

Tendo em vista que, no Brasil, ainda existe grande escassez de instrumentos 

padronizados que avaliem componentes específicos relacionados à habilidade de 

leitura, principalmente no que tange ao Ensino Fundamental II, o capítulo mos-

trou os estudos que estão sendo conduzidos a fim de desenvolver instrumentos 

de avaliação das habilidades de reconhecimento de palavras, compreensão escrita 

e fluência de leitura (3) e da compreensão auditiva (2), ambos voltados para alu-

nos do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental II. Por fim, são apontados exemplos 

de programas de intervenção para as habilidades de reconhecimento de palavras, 

compreensão e fluência de leitura (14) para a mesma faixa de escolaridade, além 

da adaptação do método fônico para o EJA (9).  
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As alterações genéticas na forma de anormalidades cromossômicas, muta-

ções gênicas ou transtornos poligênicos com influência de fatores ambientais im-

põem aos indivíduos acometidos agravos importantes e permanentes à saúde. 

São, portanto, doenças crônicas. Além disso, requerem intensa e organizada assis-

tência familiar e social. Nesse contexto, não há dúvida de que estratégias de pre-

venção devem ser implementadas. A prevenção primária se alcança quando os 

pacientes e famílias conseguem evitar o nascimento de indivíduos com a doença 

genética em questão. Aqui, quase sempre, o trabalho é clínico, com orientação fa-

miliar, pois é preciso reconhecer a doença genética dentro da família e o seu me-

canismo de transmissão. O trabalho consiste na tentativa de evitar o nascimento 

de novas pessoas acometidas. As situações mais comuns são: 

a) Existência de doença genética na família. Nesta eventualidade, o ser-

viço de saúde deveria ser capaz de localizar, a partir de um indivíduo afetado, fa-

miliares em risco de virem a ter filhos afetados. Tal situação ocorre sempre que 

tenhamos fatores hereditários segregando nas famílias. Herança mendeliana e re-

arranjos cromossômicos são os mais comuns. Assim, genes recessivos autossômi-

cos e ligados ao sexo devem ser sempre considerados uma vez que, a partir do 

primeiro indivíduo afetado na família, poderemos ter indivíduos saudáveis com 

risco reprodutivo alto. Isso ocorre, por exemplo, na herança recessiva autossô-

mica para outros filhos de um casal que tenha tido um filho afetado; para parentes 

com alto risco de serem heterozigotos, se houver casamento consanguíneo. Tal 

situação ocorre em doenças genéticas frequentes, como anemia falciforme, fenilce-

tonúria e outras doenças metabólicas, fibrose cística etc. Ou, ainda, na herança ligada 

ao X recessiva para irmãos do sexo masculino de afetados e para primos do sexo 

masculino com elo de ligação através das mães. Esta situação ocorre na Distrofia 



303 

Muscular de Duchenne e na Hemofilia. Situação não incomum é a que ocorre na 

herança autossômica dominante com manifestação tardia. Uma pessoa já pode ser 

portadora do gene e ter descendentes antes de apresentar manifestações clínicas. 

Um grupo de doenças genéticas que obedecem a um mecanismo particular, qual 

seja a expansão de trinucleotídeos, tipicamente se comporta assim: Coreia de 

Huntington e as Degenerações Espinocerebelares são os exemplos frequentes. En-

tre as doenças cromossômicas, situação de risco reprodutivo em indivíduos sau-

dáveis claramente ocorre nos portadores de translocações equilibradas. Detectar 

tais indivíduos nas famílias requer atenção à saúde bem organizada e possibili-

dade de acesso a serviços competentes. Nesse trabalho temos que apoiar o indiví-

duo em alto risco reprodutivo para que encontre a melhor decisão de forma autô-

noma e esclarecida. Como regra geral, para identificar ou suspeitar da existência 

de uma doença genética na família, os profissionais da rede assistencial podem 

obter os seguintes dados de história: a) casais que não conseguem engravidar – 

casos de esterilidade / infertilidade; b) mulheres com perdas reprodutivas de re-

petição, principalmente abortos de repetição, mas também natimortos de causa 

não definida; c) recém-nascidos com defeitos congênitos; d) crianças com varia-

das deficiências do desenvolvimento – físicas, mentais e sensoriais; e) casos de 

crianças que tiveram morte súbita sem definição de causa; f) crianças com defici-

ência na aprendizagem escolar; g) adolescentes e jovens adultos com sintomas de 

doenças neurológicas degenerativas; h) adultos com sintomas de doenças neuro-

degenerativas e/ou demência precoce.  

b) Indivíduo geneticamente suscetível a ter um descendente afetado. 

Esta situação tem gerado muitas dúvidas e significa o seguinte: é possível que uma 

determinada variação genética contida no genoma de uma pessoa, que não é do-

ente, coloque-o em risco de desenvolver uma doença e, portanto, de transmitir 

essa variação para a descendência, deixando, então, filhos no mesmo risco. Essas 

variantes genéticas são os chamados polimorfismos gênicos, quer na forma de có-

pias ligeiramente diferentes de um determinado gene ou da copy number varia-

tion, número de cópias de um determinado gene ou de partes de um gene em du-

plicata, triplicata etc. Na área dos transtornos do desenvolvimento tais variantes 

são identificadas, por exemplo, no Transtorno do Espectro do Autismo, no Trans-

torno do Déficit de Atenção / Hiperatividade e na Dislexia. Esse assunto merece 

inúmeras pesquisas atualmente, e podemos dizer que não há uma situação clara 

que associe tal variação a um risco conhecido, pré-determinado e estável de ma-

neira a exigir medidas preventivas. Aqui vale mencionar que é desprovido de sen-

tido médico a oferta de exames que mapeiam centenas de polimorfismos que es-

tariam associados a determinadas doenças. Tal mapeamento deixará a pessoa 

muito mais confusa do que orientada para tomar decisões em relação à saúde e à 

descendência. Cada caso deve ser avaliado dentro de determinada família e dentro 

de determinada etnia.  
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Ficam claras as dificuldades dessa abordagem cercada de problemas éticos 

e até morais, a depender do grupo populacional considerado.  

A prevenção secundária se refere à aplicação de métodos e intervenções que 

visam a impedir o curso da história natural de uma doença genética em indivíduo 

com alteração genética confirmada. Nessa situação, o diagnóstico da doença é feito 

na ausência de sintomas ou em pacientes oligossintomáticos, e existem intervenções 

terapêuticas que controlam a evolução da doença; portanto, um indivíduo portador 

de uma alteração genética patogênica não desenvolverá a doença correspondente.  

A genética médica testemunhou o nascimento de uma área de atuação em sa-

úde que contempla exatamente situações como essa. Trata-se dos programas de tri-

agem populacional em massa que conseguem identificar rapidamente indivíduos 

com alterações genéticas pré-sintomáticas. No Brasil, o maior impacto nessa área é 

alcançado pelo Programa de Triagem Neonatal do Ministério da Saúde. Por meio do 

popular teste do pezinho, todos os recém-nascidos brasileiros são investigados 

para diversas alterações que, ao nascimento, não se expressam com sinais e sintomas 

e cujo diagnóstico precoce pode ser atendido com terapêutica eficaz. Tais doenças, no 

programa brasileiro, são: fenilcetonúria, hipotireoidismo e anemia falciforme, com co-

bertura nacional, e fibrose cística, com cobertura na maioria dos estados.  

Prevenção secundária também é praticada nas inúmeras síndromes genéticas 

diagnosticadas precocemente e cujo acompanhamento dos pacientes a partir de 

protocolos especiais consegue antecipar-se ao desenvolvimento de sintomas tar-

dios. Esse aspecto é muito importante e nos remete ao princípio de que a identifica-

ção de um indivíduo com uma doença genética está longe de significar a impossibi-

lidade de instituir um tratamento. Assim, todo paciente com uma doença genética 

declarada deve ser submetido a acompanhamento por quantos profissionais sejam 

necessários, que conheçam a condição patológica em questão ou, pelo menos, que 

tenham interesse em conhecer o quadro clínico correspondente. A literatura é cada 

vez mais rica no estudo longitudinal de amostras de pacientes com as mais variadas 

doenças genéticas. Esses estudos indicarão precisamente quais complicações futu-

ras poderão advir, os métodos para identificar tais eventos adversos e os recursos 

de intervenção para prevenir ou pelo menos minimizar os impactos negativos.  

A prevenção terciária visa a assistir ao paciente na recuperação de seque-

las instaladas. Cada vez mais temos recursos terapêuticos também nessa área bas-

tante árdua porque, via de regra, as incapacidades existentes são muito significa-

tivas. Avanços revolucionários na área biotecnológica, da medicina regenerativa, 

da robótica aplicada aos movimentos corporais, da comunicação alternativa cer-

tamente estão abrindo inúmeras novas oportunidades para habilitação e reabili-

tação desses pacientes. 

A Triagem Neonatal (TN) é internacionalmente reconhecida como procedi-

mento essencial de saúde – uma verdadeira ação de saúde pública preventiva que 
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leva à identificação precoce de distúrbios em recém-nascidos que, se não tratados, 

podem ter a saúde afetada com sérias sequelas. A detecção, o diagnóstico e o tra-

tamento precoces de certas doenças genéticas, metabólicas e/ou infecciosas po-

dem levar à redução significativa da mortalidade e incapacidades associadas a tais 

doenças. Os programas de triagem neonatal iniciaram nos Estados Unidos com o 

trabalho de Robert Guthrie que, na década de 1960, desenvolveu um teste de tri-

agem para Fenilcetonúria. Guthrie também introduziu um sistema de coleta e 

transporte de amostras de sangue em papel filtro, e, dessa forma, o processo efe-

tivo da TN em larga escala se tornou possível.  

A triagem neonatal (TN) no Brasil iniciou em 1976, no Estado de São Paulo, 

quando o Professor Benjamin Schmidt criou o projeto pioneiro de triagem neona-

tal para Fenilcetonúria na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São 

Paulo (APAE-SP), tendo recebido, desde então, o nome de “Teste do Pezinho”. A 

primeira iniciativa de regulamentação federal foi estabelecida pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente – Lei 8.069/1990, que tornou obrigatória a realização de 

exames visando ao diagnóstico e à terapêutica de erros no metabolismo. Em 1992, 

a Portaria GM/MS 22 tornou obrigatória a inclusão, no Planejamento das Ações de 

Saúde, do programa para diagnóstico precoce de Fenilcetonúria e do Hipotireoi-

dismo Congênito. Em junho de 2001 foi criado o Programa Nacional de Triagem 

Neonatal (PNTN), pela Portaria GM/MS 822, de junho de 2001, na qual foram de-

finidos critérios para credenciamento de núcleos operacionais do PNTN em cada 

estado. Esses núcleos foram denominados de Serviços de Referência em Triagem 

Neonatal (SRTN).  

Em 2013 foi produzido extenso documento denominado Diagnóstico Situa-

cional do Programa Nacional de Triagem Neonatal nos Estados Brasileiros (2). 

Nesse documento são listados 26 serviços de referência distribuídos nos diversos 

estados brasileiros, sendo quatro no estado de São Paulo. No ano de 2011, foram 

triadas 2.373.383 crianças de um total de 2.861.868 nascimentos.  

A Fenilcetonúria é uma doença metabólica rara, com prevalência global mé-

dia estimada em 1:10.000 recém-nascidos. A incidência varia entre as diferentes 

nações do mundo e os diferentes grupos étnicos. As maiores taxas são encontra-

das na Irlanda (1:4.500) e na Turquia (1: 2.600), e as menores, na Finlândia, no 

Japão e na Tailândia (1:200.000, 1:143.000 e 1:212.000, respectivamente).  

No Brasil, tem sido encontrada prevalência que varia de 1:15.000 a 1:25.000, 

segundo dados do Ministério da Saúde (4). 

 

FENILCETONÚRIA 

 

Fenilcetonúria (PKU) é uma doença metabólica rara causada por mais de 

500 mutações genéticas diferentes no gene localizado no cromossomo 12q22-
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q24. Esse gene é responsável por codificar a enzima fenilalaninahidroxilase 

(PAH), responsável por converter fenilalanina (Phe) em tirosina. A ausência ou 

alterações nessa enzina causam excesso de fenilalanina, considerada neurotóxica. 

Contudo, a correlação genótipo-fenótipo não é absoluta, e mutações diferentes da 

PAH determinam diferentes graus de severidade. O nível normal de Phe no sangue 

é de até 4 mg/dl. De acordo com os níveis de Phe, classificam-se como PKU Leve 

ou Moderada (Phe entre 6 mg/dl e 20 mg/dl), PKU Clássica (Phe maior do que 20 

mg/dl) e Hiperfenilalaninemia (HPA) (Phe entre 4 mg/dl e 6 mg/dl) (1). 

A doença é identificada em triagem neonatal, pelo teste de Guthrie, popular-

mente conhecido como “teste do pezinho”, e deve ser imediatamente tratada. Re-

cém-nascidos não apresentam sintomas da doença até o início de ingestão de Phe, 

mas, se a PKU não for identificada e tratada precocemente, as crianças começam 

a apresentar atrasos no desenvolvimento, além de outras manifestações clínicas, 

por volta do terceiro ou quarto mês de vida (4). 

As manifestações clínicas da PKU não tratadas incluem deficiência intelectual 

e odor característico na urina. Contudo, outros sinais podem aparecer, como hipe-

ratividade, autismo, sinais piramidais, tremores, eczema, convulsões, rarefação de 

cabelos, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, microcefalia, além de redu-

ção da pigmentação dos olhos, pele e cabelos, ocasionados pela diminuição da me-

lanina. Além disso, alterações neuropsicológicas têm sido encontradas nos indiví-

duos com PKU tratados. Os sujeitos com hiperfenilalaninemia (HPA) tendem a não 

apresentar déficits significativos, e, embora não haja consenso sobre esses déficits, 

estudos demonstram que, nos testes neuropsicológicos, tendem a alcançar pontua-

ções menores do que os controles, mas maiores do que os sujeitos com PKU (5). 

 Hiperfenilalaninemias atípicas compõem de 1% a 3 % dos casos de PKU. 

Nesses casos, há deficiência no cofator da tetrahidrobiopterina (BH4), e, geral-

mente o prognóstico é pior, uma vez que o tratamento dietético não apresenta a 

mesma efetividade do que nos demais (1). 

Além das manifestações clínicas citadas, outro ponto de atenção que deve 

ser dada a mulheres com PKU, uma vez que valores altos de Phe durante a gesta-

ção (acima de 4 mg/dl) estão associados com maior risco de deficiência intelectual 

(21%), microcefalia (24%) e baixo peso ao nascimento (13%). Dessa maneira, elas 

precisam ser orientadas sobre como manter níveis baixos de Phe antes da concep-

ção assim como durante toda a gestação (4). 

O tratamento do PKU consiste em uma dieta pobre em Phe, a dieta é indivi-

dualizada e ajustada a cada paciente, conforme sua tolerância. A restrição alimen-

tar vale por toda vida, sendo que a ingestão de alimentos de origem animal deve 

ser evitada, para que sejam ingeridas poucas proteínas de origem animal. Para su-

plementação da dieta, Fórmulas Metabólicas (FM) são prescritas, complementando 

os nutrientes necessários para uma dieta saudável. No Brasil, essas fórmulas são 
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financiadas e distribuídas pelos estados. Em alguns casos se indicam outros trata-

mentos, como terapia gênica, ingestão de cofator enzimático tetrahidrobiopterina 

(BH4), entre outras terapias e medicações. É possível também realizar o teste do 

portador (teste de heterozigoto) se as variantes patogênicas forem identificadas 

em algum membro da família (16). 

 

TRIAGEM NEONATAL E SERVIÇOS DE REFERÊNCIA 

 

De acordo com a definição em saúde pública, triagem neonatal é a seleção, 

pelo “teste do pezinho”, de crianças recém-nascidas (0 a 28 dias) com risco au-

mentado de desenvolver patologias metabólicas, enzimáticas, endocrinológicas e 

genéticas. Dessa maneira, faz parte de um conjunto de ações preventivas que vi-

sam a identificar doenças precocemente, de modo que sejam tratadas de maneira 

adequada e que se evitem maiores complicações ou mesmo a morte (3). 

A estrutura do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) está funda-

mentada no credenciamento de Serviços de Referência em Triagem Neonatal 

(SRTN), com a responsabilidade de:  

- organizar a rede estadual de coleta vinculada a um laboratório específico 

de Triagem Neonatal, junto com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde; 

 - utilizar um laboratório especializado em Triagem Neonatal; 

 - implantar o ambulatório multidisciplinar para atendimento e seguimento 

dos pacientes triados;  

- estabelecer vínculo com a rede de assistência hospitalar complementar;  

- utilizar um sistema informatizado que gerencie todo o Programa e gere os 

relatórios que alimentarão o Banco de Dados do PNTN. 

A equipe mínima do SRTN em casos de fenilcetonúria é formada por médicos 

(realizam avaliações clínicas e laboratoriais, orientam sobre terapêuticas e escla-

recem sobre as patologias), psicólogos (acompanham familiares / indivíduos e re-

alizam testes psicométricos), assistentes sociais (realizam busca ativa dos pacien-

tes, avaliação socioeconômica, integram o paciente na comunidade e captam re-

cursos quando necessários) e nutricionistas (realizam as orientações dietéticas e 

avaliações antropométricas) (4). 

 

PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO 

 

A triagem para PKU é feita de maneira quantitativa a partir da coleta de uma 

amostra de sangue em papel-filtro para que seja dosada a quantidade de Phe. O 



308 

exame é realizado geralmente entre 48 horas e o quinto dia após o nascimento, 

uma vez que é necessário que a criança tenha ingerido quantidade suficiente de 

proteína para que o aumento da Phe seja detectado. No caso de pacientes com 

baixo peso, prematuros ou com alguma patologia, o protocolo sugere a realização 

de três coletas em momentos diferentes (3). 

Não existe consenso na literatura internacional sobre a dosagem mínima 

para que haja tratamento, variando de 6 mg/dL a 10mg/dL. No Brasil, crianças 

com duas amostras laboratoriais em que a quantidade de Phe é igual ou superior 

a 10 mg/dL devem começar o tratamento idealmente entre 7 e 10 dias de vida, 

enquanto crianças com níveis entre 8 mg/dL e 10 mg/dL devem aguardar pelo 

menos três amostras consecutivas para iniciar o tratamento. Pesquisar os cofato-

res da Biopterina (BH4) também é possível a fim de investigar possíveis variações 

da doença. Além disso, é possível realizar diagnóstico molecular para identificar a 

mutação causadora do defeito genético. Serão excluídos desse protocolo de trata-

mento os pacientes que apresentarem as seguintes condições: aumento de Phe 

secundário a tirosinemia; hiperfenilalaninemia transitória; hiperfenilalaninemia 

por defeito de BH4 (4). 

O tratamento da PKU é composto principalmente por uma dieta pobre em 

Phe para que se mantenham níveis de crescimento e desenvolvimento normais; 

contudo, a isenção total de Phe causa a Síndrome da Deficiência de Fenilalanina, 

que é caracterizada por ganho de peso insuficiente, prostração, eczema grave, de-

ficiência intelectual e crises convulsivas. Diante disso, é necessário acompanha-

mento individualizado com nutricionista para que ele receite uma dieta hipopro-

teica e suplemente essa dieta com quantidade suficiente de fórmula de aminoáci-

dos com ausência de Phe (4). 

As fórmulas são compostas por aminoácidos essenciais, vitaminas, sais mi-

nerais, gorduras e carboidratos, são distribuídas de maneira gratuita, e sua aqui-

sição e disponibilização são de responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde. 

O tratamento dietético é indicado por toda a vida, uma vez que a suspensão da 

dieta pode causar alterações cognitivas e comportamentais (4).  

Aderir à dieta por toda a vida é uma das dificuldades mais frequentes nas 

equipes multidisciplinares, e as transgressões alimentares refletem diretamente 

nos resultados dos exames de controle e no desenvolvimento da criança. Faz parte 

do protocolo nacional de atendimento a monitorização dos níveis séricos de Phe 

de pacientes com PKU. Sugere-se que crianças com até 1 ano e mulheres grávidas 

façam acompanhamento quinzenal e, nas demais faixas etárias, acompanhamento 

mensal. A dosagem de Phe recomendada por faixa etária é de 2 mg/dL a 6 mg/dL 

até 12 anos de idade e entre 2 mg/dL e 10 mg/dL após essa faixa etária (3).  

Em relação à população de adultos que nasceram antes da obrigatoriedade 

dos testes de rastreio, sugerem-se também o acompanhamento, a dieta restritiva 
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e o uso de fórmulas, uma vez que, apesar da deficiência intelectual ser irreversível, 

há estudos que mostram que o tratamento tardio é eficaz para amenizar proble-

mas de comportamento como agitação e agressividade (4).  

A PKU é uma das poucas doenças em que a deficiência intelectual pode ser 

prevenida. Diante disso, realizar o tratamento em um serviço de referência pro-

porciona bom prognóstico no que se refere ao crescimento, desenvolvimento e 

comportamento das crianças precocemente tratadas (4).  

 

NEUROPSICOLOGIA E PKU 

 

Os indivíduos com PKU tratados precocemente não desenvolvem deficiência 

intelectual, contudo apresentam dificuldades no comportamento adaptativo, além 

de dificuldades escolares. Muitas habilidades cognitivas diferentes foram mencio-

nadas em artigos de revisão e meta-análises, como diminuições de Quoeficiente 

Intelectual (QI), atenção, funções executivas, velocidade de processamento, habi-

lidades visuoespaciais e motoras (6, 12, 14). 

Estudo de revisão também comparou indivíduos com PKU com sujeitos com 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, e foi relatado que os déficits 

comuns não são somente em relação ao funcionamento executivo (memória de 

trabalho, planejamento e controle inibitório), mas também em funções visuais, 

motoras e de atenção (15). Outra revisão concluiu que os indivíduos com HPA ti-

veram desempenho intermediário entre as crianças tratadas com PKU e grupos-

controle. Contudo, não foram observadas diferenças significativas entre HPA e o 

grupo-controle, exceto para a flexibilidade cognitiva, em que os pacientes com 

HPA apresentaram maiores dificuldades (10). 

Estudos afirmam que o fator específico mais importante na influência das 

funções executivas (FE) nos indivíduos com PKU é o nível de fenilalanina (Phe). 

Embora associações não significativas também tenham sido relatadas regular-

mente, existem evidências relativamente consistentes que mostram que os níveis 

de Phe mais elevadas estão relacionados com problemas de FE mais graves. O fato 

de esses achados nem sempre serem relatados poderia ser atribuído a vários fa-

tores, como um foco em níveis de Phe durante o tempo de teste, baixa variabili-

dade nos níveis de Phe das amostras, amostras pequenas, a idade dos indivíduos 

nas amostras (é possível que, no início, níveis controlados formem uma barreira 

de proteção contra níveis mais elevados posteriormente), e fatores de proteção 

intraindividuais (tais como níveis elevados de inteligência inata ou um ambiente 

muito favorável e útil). Também é possível que, em alguns casos, o nível de Phe 

não tenha sido um marcador bioquímico sensível para estimar as FE. Marcadores 

bioquímicos alternativos podem ser mais sensíveis, como a proporção de fenila-

lanina / tirosina, a variabilidade de Phe e níveis de serotonina (10). 
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Estudo com adultos com PKU (11) também demonstrou pior desempenho 

sociocognitivo do que os controles (independentemente das habilidades cogniti-

vas gerais). A qualidade do funcionamento sociocognitivo foi negativamente rela-

cionada aos níveis de Phe e níveis de Phe entre 8 e 12 anos para adolescentes com 

PKU. A qualidade das habilidades sociais foi negativamente relacionada aos níveis 

de fenilalanina ao longo da vida em pacientes adultos e, especificamente, aos ní-

veis de Phe entre 0 e 7 e entre 8 e 12 anos. Não houve diferenças em relação às 

medidas de resultados sociais entre os grupos BH4 (tetraidrobiopterina) e não 

BH4.  

Revisão recente (8) sobre adultos com PKU mostrou de forma mais consis-

tente déficits em vigilância, memória de trabalho e habilidades motoras. Déficits 

em outros domínios cognitivos foram menos consistentemente observados ou fo-

ram pouco estudados. Além disso, apesar dos relatos de várias associações entre 

o desempenho cognitivo e os níveis de fenilalanina (Phe) ao longo da vida, ainda 

existem estudos com relatos diferentes. De acordo com o artigo citado, inconsis-

tências nas descobertas entre os estudos poderiam ser explicadas pela natureza 

altamente heterogênea das amostras do estudo, resultando em grande inter e in-

travariabilidade nos níveis de Phe, bem como o uso de uma variedade de testes 

nos domínios cognitivos, que diferem em sensibilidade.  

Embora a revisão tenha citado estudos recentes no que diz respeito à corre-

lação entre níveis de Phe e aspectos cognitivos, não aborda todos os estudos feitos 

atualmente, uma vez que alguns desses estudos foram realizados com crianças e 

adolescentes. Em estudo longitudinal, Hood et al. (9) avaliaram 47 crianças com 

PKU a fim de observar a relação entre o funcionamento cognitivo (QI e FE) e a 

flutuação dos níveis de Phe. Para isso, usaram o WASI, n-back task e a go/no-go 

task para avaliação cognitiva. Os resultados indicaram que a variabilidade em Phe 

é geralmente um preditor mais forte para as habilidades cognitivas do que os ou-

tros indicadores de controle de Phe. Além disso, o desempenho executivo foi mais 

bem predito pela variabilidade na Phe em períodos em que as crianças são mais 

velhas do que naqueles em que são mais jovens. Esses resultados indicam que a 

variabilidade na Phe deve ser cuidadosamente controlada para que se maximizem 

os resultados cognitivos, e que o controle de Phe não deve ser liberado em crian-

ças com PKU. 

González García et al. (7) apresentaram uma série de 26 pacientes com ida-

des entre 6 e 18 anos, diagnosticados e tratados precocemente. Os pacientes fo-

ram submetidos a uma avaliação psicométrica juntamente com determinações de 

fenilalanina ao longo de suas vidas. Observou-se tendência a uma relação inversa 

entre o QI e a concentração concomitante de fenilalanina, a mediana da fenilala-

nina e a razão fenilalanina / tirosina. Da mesma forma, observou-se tendência a 

uma relação negativa entre FE e valores concomitantes de fenilalanina ao longo 

da vida dos pacientes. 
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No Brasil, em estudo realizado com 20 crianças entre 6 e 11 anos com fenil-

cetonúria precocemente tratadas, resultados correlacionaram desempenho cog-

nitivo com a variação dos níveis de Phe ao longo de suas vidas. Os resultados mos-

traram inteligência dentro do limite inferior à média, com maior dificuldade em 

memória operacional; desempenho médio em linguagem; problemas de compor-

tamento dentro da média, com mais problemas internalizantes; elevada porcen-

tagem dos sujeitos com sinais sugestivos de desatenção; desempenho dentro do 

limite inferior da média em: planejamento, alternância, escolha e flexibilidade; e 

dificuldades em tarefa de aversão ao atraso. Correlações positivas foram encon-

tradas entre a tarefa de inibição e o desempenho em tarefa de aversão ao atraso e 

entre variações de Phe e o teste de tomada de decisão. Correlações negativas fo-

ram encontradas entre índices do WISC- IV (QIT, IOP e IVP) e os dados de Phe (13). 

Diante dos resultados, podemos concluir que o objetivo do acompanha-

mento não deve ser restrito apenas à prevenção da deficiência intelectual. Níveis 

de Phe devem ser controlados cuidadosamente ao longo da vida dos indivíduos, 

uma vez que alterações / oscilações nesses níveis estão relacionadas a prognós-

tico cognitivo alterado. Contudo, trabalhos que envolvam políticas públicas rela-

cionadas às funções cognitivas de pacientes tratados ainda não estão presentes 

nos protocolos de atendimento brasileiros. 
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A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) 

tem como objetivo geral proporcionar uma linguagem unificada e padronizada a 

partir de uma estrutura que descreve a saúde e os estados relacionados à saúde. 

A CIF define os componentes da saúde e alguns componentes do bem-estar rela-

cionados à saúde (tais como educação e trabalho).  Os domínios (conjunto prático 

e significativo de funções relacionado à fisiologia, estruturas anatômicas, ações, 

tarefas ou áreas da vida) contidos na CIF podem, portanto, ser considerados como 

domínios da saúde e domínios relacionados à saúde. Esses domínios são descri-

tos com base na perspectiva do corpo, do indivíduo e da sociedade, e aparecem na 

CIF organizados em duas listas básicas: Funções e Estruturas do Corpo e Ativida-

des e Participação.  

A adoção dos termos utilizados na nomeação das duas listas básicas da CIF vi-

sou a ampliar o escopo da classificação para permitir a descrição de experiências 

positivas, pois os referidos termos substituíram aqueles utilizados previamente 

como deficiência, incapacidade e limitação (14).  A CIF tem sido utilizada para vários 

fins desde a sua publicação como versão experimental em 1980. Sua utilização se 

aplica à pesquisa, ao uso clínico, à política social e como ferramenta pedagógica.  
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Destaca-se, neste capítulo, a utilização da CIF no âmbito pedagógico, pois seu 

uso no contexto escolar para avaliação funcional de crianças com transtornos do 

neurodesenvolvimento pode contribuir com a elaboração de programas educati-

vos e com a realização de ações sociais, ações descritas na própria CIF sobre seu 

uso enquanto ferramenta pedagógica (14). 

A presença de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento nas esco-

las de ensino regular impõe aos educadores enormes desafios, pois, diante da ne-

cessidade de atendê-los e promover avanços acadêmicos durante sua escolaridade 

(ainda que, em alguns casos, esses avanços sejam limitados pela gravidade do trans-

torno), torna-se imprescindível buscar informações e conhecimentos para lidar com 

esses desafios, vislumbrando desenvolver estratégias que se adequem às caracte-

rísticas e dificuldades apresentadas por essas crianças. 

Embora a CIF vise a permitir a descrição de experiências positivas, ao nos 

depararmos com suas múltiplas finalidades, percebemos que ela se configura tam-

bém como uma importante fonte de informação para a compreensão e o estudo 

da saúde e de condições relacionadas à saúde das crianças com transtornos do 

neurodesenvolvimento. Na busca por elementos que favoreçam o planejamento 

de estratégias de avaliação e, consequentemente, de intervenções pedagógicas 

adequadas voltadas a esse grupo de crianças, o uso da CIF pelos profissionais que 

com elas atuam é de fundamental importância. Importante destacar que a CIF res-

paldou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

da ONU, e que o Brasil, como signatário, modificou a legislação brasileira no que 

se refere ao conceito e definição de deficiência. Tal Convenção passou a equivaler, 

no Brasil, a uma emenda constitucional, uma vez que foi aprovada pelo Decreto 

Legislativo 186/2008, conforme procedimento previsto no §3º do artigo 5º de 

nossa Constituição Federal. 

Os itens a seguir foram organizados de forma a contemplar a CIF como uma 

das Classificações de Funcionalidade da Organização Mundial de Saúde (OMS). As-

sim, a CIF-CJ é utilizada no no contexto escolar e de pesquisas acadêmicas. Ambas 

(CIF e CIF-CJ) são utilizadas no campo prático.  

  

AS CLASSIFICAÇÕES DE FUNCIONALIDADE DA  

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS)  

 

A CIF compõe as classificações publicadas pela OMS e foi publicada no Brasil 

em 2003. Teve a participação de mais de 50 países em sua elaboração, envolvendo 

diversos profissionais nesse processo. Diferentemente de outras classificações, a 

CIF utiliza as funções do corpo e suas interações com o ambiente e as atividades e 

participações do sujeito para uma avaliação que considere todas essas dimensões, 

de forma contextualizada (4).  
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A CIF objetiva proporcionar uma base científica para a compreensão e o es-

tudo da saúde e seus determinantes; estabelecer uma linguagem comum entre di-

ferentes usuários: profissionais de saúde, pesquisadores, elaboradores de políti-

cas públicas e, inclusive, pessoas com incapacidades; permitir a comparação de 

dados entre países, entre disciplinas relacionadas à saúde e serviços, além de for-

necer um esquema de codificação para sistemas de informações de saúde (14). 

Permite a coleta de dados vitais sobre tipos e níveis de funcionalidade e incapaci-

dade do indivíduo de modo consistente e comparável internacionalmente, forne-

cendo bases para compor dados em nível nacional, ajudando a orientar o desen-

volvimento de políticas públicas em diferentes áreas (7).  

Segundo Farias e Buchalla (7), a OMS tem como um de seus objetivos a pro-

dução de Classificações Internacionais de Saúde que retratem modelos consensuais 

a serem incorporados pelos Sistemas de Saúde, gestores e usuários, buscando a 

utilização de uma linguagem comum para a descrição de problemas ou interven-

ções em saúde.  

O foco da CIF incide sobre a saúde e a funcionalidade mais do que sobre as 

incapacidades. Apresenta-se como uma classificação complementar à décima edi-

ção da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relaciona-

dos à Saúde – CID-10, de grande reconhecimento por parte da comunidade médica 

mundial e que fornece uma estrutura etiológica para classificação de diagnósticos, 

doenças, distúrbios e outras condições. De acordo com a OMS, a CID-10 e a CIF 

passaram a se configurar como complementares, pois, ao se analisarem as infor-

mações acerca do diagnóstico da doença, acrescido de informações sobre funcio-

nalidade, pode-se obter maior e melhor compreensão sobre a saúde do indivíduo 

e/ou de populações. 

Segundo a OMS (14), a CIF se baseia em um modelo biopsicossocial incorpo-

rando os componentes de saúde nos níveis corporais e sociais. Diferente do mo-

delo médico tradicional em que a incapacidade é considerada o oposto de saúde, 

no modelo biopsicossocial da CIF encontramos uma inter-relação entre o modelo 

médico e o modelo social, buscando medir a incapacidade e a funcionalidade do 

indivíduo dentro da sociedade em que está inserido.  

A CIF descreve a funcionalidade e a incapacidade relacionando-as às condi-

ções de saúde e identificando o que uma pessoa "pode ou não pode fazer na sua 

vida diária", tendo em vista as funções dos órgãos ou sistemas e estruturas do 

corpo, assim como as limitações de atividades e da participação social no meio 

ambiente onde a pessoa vive (7).  

A CIF considera que a incapacidade é sempre uma interação entre os atribu-

tos do sujeito e os atributos do contexto em que esse sujeito vive; dessa maneira, 

não podemos selecionar apenas um modelo (médico ou social), pois a incapaci-

dade se caracteriza pela relação entre esses dois aspectos. 
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Essa classificação apresenta, portanto, conceitos multidimensionais e inter-

relacionais para explicar a funcionalidade e a incapacidade. Alguns se referem às 

funções e estruturas do corpo e outros se referem às atividades e participação exe-

cutadas pelo indivíduo no seu meio ambiente. A presença de fatores ambientais 

no construto teórico da CIF permite a identificação de barreiras e de facilitadores 

do meio ambiente no que se refere tanto à capacidade como ao desempenho de 

tarefas e de atividades na vida diária.  

Para Farias e Buchalla (7) a CIF tem sido usada em diversas áreas; porém, na 

Saúde Pública, pouca atenção tem sido dada às pessoas com deficiência. Com a 

publicação da CIF se puderam obter as bases para as políticas em relação à popu-

lação que apresenta algum tipo de deficiência. Dessa forma, o uso da CIF pode con-

tribuir com a Saúde Pública identificando aspectos relacionados à funcionalidade 

das pessoas com deficiência, bem como suas necessidades e os tipos de interven-

ções mais adequados para a promoção da saúde dessa parcela da sociedade. Adi-

cionalmente, a CIF pode ser utilizada por profissionais da área educacional favo-

recendo avaliações mais adequadas dos alunos com transtornos do desenvolvi-

mento, a partir da elaboração de projetos educacionais e programas de ensino que 

estejam em consonância com as necessidades de cada aluno. A CIF pode contri-

buir, também, com a elaboração de instrumentos que visem a avaliar o estado fun-

cional dos indivíduos e suas condições de vida, fornecendo subsídios para o pla-

nejamento e a execução de políticas de inclusão escolar e social. 

Entendendo que a CIF propõe um modelo de compreensão da funcionalidade 

biopsicossocial, homogeneizando a terminologia que descreve as condições incapa-

citantes relacionadas à saúde, podemos inferir que essa classificação se aplica a to-

dos os indivíduos em todas as suas fases de desenvolvimento.  

Derivada da CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapaci-

dade e Saúde para Crianças e Jovens (CIF-CJ) contempla de forma detalhada conte-

údos específicos para crianças e jovens na faixa etária do nascimento aos 18 anos 

(15), considerando características físicas, sociais e psicológicas da população infan-

til e adolescente. A CIF-CJ também conceitua a deficiência como produto da intera-

ção entre os componentes de funções e estruturas do corpo, atividades, participa-

ção, fatores contextuais com o estado de saúde.  

O desenvolvimento da CIF-CJ pela OMS possibilitou mudança conceitual 

quanto à incapacidade e à funcionalidade humana. Além disso, proporcionou 

linguagem unificada e padronizada com aplicação na saúde, educação, intera-

ções sociais, transporte etc. Outras dimensões também são avaliadas mostrando 

interações dinâmicas entre o bem-estar físico, mental e social, para além da au-

sência de doença (18). 

A CIF-CJ pode contribuir para a prática, política e pesquisa, fornecendo uma es-

trutura para a prática interdisciplinar, traçando perfis da funcionalidade e rendimento 
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da criança, esclarecendo diagnósticos e comorbidades clínicas, auxiliando no pla-

nejamento para tratamentos / intervenções individualizados, apresentando códi-

gos para identificar resultados de intervenções, fornecendo documentação sobre 

as mudanças ocorridas na funcionalidade e esquematizando a documentação das 

variáveis da pesquisa (18). 

A CIF-CJ não se apresenta como um instrumento de avaliação, porém sua es-

trutura e utilização subsidiam a elaboração de instrumentos que avaliam a funcio-

nalidade de crianças e jovens. É de suma importância considerar que característi-

cas, atividades e ambientes de crianças e jovens requerem formas próprias de ava-

liação e documentação, sendo necessária uma avaliação ampla da funcionalidade 

para a elaboração de intervenções que sirvam de base para a redução das limita-

ções e para o aumento do bem-estar de crianças e adolescentes.  

 A avaliação realizada com base na CIF-CJ sinaliza não só aspectos do diag-

nóstico clínico, enfatizando as dificuldades da criança, mas também descreve as-

pectos acerca da sua relação com o meio em que está inserida. Por meio da cons-

trução de descrições funcionais das crianças, pode-se pensar em intervenções in-

dividualizadas e em planos de tratamento. Nesse sentido, a área da educação tem 

muito a se beneficiar com a utilização da CIF-CJ, pois a documentação sobre a in-

teração da criança com o ambiente é útil na identificação dos facilitadores e das 

barreiras que podem existir durante os processos de aprendizagem da criança.  

Coerente com o modelo biopsicossocial, a CIF e a CIF-CJ propõem um meca-

nismo para estabelecer o impacto do ambiente social e físico sobre a funcionalidade 

da pessoa, considerando, portanto, os aspectos sociais da deficiência. Tal modelo – 

biopsicossocial – é reiterado na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiên-

cia – Lei 13.146/2015, que, no §1º do artigo 2º (3), afirma que  

 

“a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicosso-

cial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e 

considerará: os impedimentos nas funções e nas estruturas do 

corpo (I); os fatores ambientais, psicológicos e pessoais (II); a li-

mitação no desempenho de atividades (III); e a restrição de par-

ticipação (IV)”. 

 

A CIF e a CIF-CJ não se caracterizam como instrumentos de avaliação, mas 

são o elo para a análise, compreensão e sumarização de dados, e podem fornecer 

as informações necessárias para a elaboração de instrumentos que sinalizem de 

forma clara e essencial as indicações para os diversos profissionais elaborarem 

planos de ação efetivos, com finalidade de atenderem crianças, jovens e adultos 

com transtornos do desenvolvimento. 
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O USO DA CIF-CJ EM CONTEXTO ESCOLAR  

 

A CIF pode ser utilizada nos mais variados setores, incluindo a educação. 

Como ferramenta de avaliação no contexto escolar, a CIF contribui na identifica-

ção das condições de ensino e aprendizagem com o intuito de orientação pedagó-

gica, ou seja, durante o processo educativo de alunos com transtornos do desen-

volvimento, é possível identificar barreiras nas mais diversas dimensões, conside-

rando-se tanto o aluno quanto os fatores do contexto educacional (19).  

Nos últimos anos, a partir de legislações específicas, o uso da CIF-CJ para ava-

liar alunos com transtornos do neurodesenvolvimento em contexto escolar tem 

sido uma tendência, crescendo o número de países que a utilizam para fundamen-

tar uma avaliação consistente de seu alunado. Estudo realizado na Suécia identifi-

cou as categorias da CIF que mostram as necessidades diárias dos alunos com sín-

drome de Asperger nas universidades daquele país para o desenvolvimento de 

um guia de diálogos entre coordenadores e estudantes com esse transtorno. O tra-

balho conclui que esse público necessita de variadas acomodações para ter um 

nível superior de qualidade e que, no futuro, os core-sets baseados na CIF poderão 

ser utilizados como checklist para descrever as necessidades e a funcionalidade 

desses alunos e dar o suporte ideal (1). 

Hollenweger (8) apresenta a CIF em diferentes práticas no contexto escolar 

da Suíça. Seu estudo aborda questões de criação, gerenciamento e transferência 

de conhecimento para auxiliar equipes multidisciplinares do sistema educacional 

suíço, concluindo que é preciso dar mais atenção à CIF, enquanto aparato teórico 

e metodológico para auxiliar e ampliar o sistema de informação nas mais diversas 

áreas que necessitem conhecer a funcionalidade dos sujeitos. 

Em Portugal, o decreto de Lei 3/2008 (13) foi baseado na CIF para o sistema 

obrigatório de orientação política e prática de elegibilidade na educação especial.  

Maxwell e Koutsogeorgou (10) fizeram uma análise do funcionamento de 

políticas e sistemas de educação inclusiva para propor combinação de capital so-

cial e políticas de educação inclusiva usando a CIF para fortalecer as políticas edu-

cacionais inclusivas na Europa. 

Em estudo realizado na Colômbia (6) são apresentadas ferramentas práticas 

(procedimentos, instrumentos, estratégias e adequações) baseadas na CIF-CJ para 

melhorar a participação da criança em contextos diários como escola, tempo livre, 

atividades de jogos etc., além de favorecer uma participação mais efetiva da criança 

e um manejo mais eficaz na perspectiva da terapia ocupacional. A conclusão desse 

estudo é que a complexidade da deficiência assume um foco multidimensional e 

transdisciplinar na valorização das necessidades das crianças com transtornos.  

Em um estudo realizado no Brasil (20), é apresentada uma avaliação da fun-

cionalidade de crianças com paralisia cerebral do tipo diparesia espástica, em 
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idade escolar, fundamentada na CIF. Esse instrumento avalia a capacidade e o de-

sempenho desse alunado, bem como identifica as limitações e restrições no de-

sempenho das suas atividades diárias. 

 

CIF, CIF-CJ E PESQUISAS ACADÊMICAS 

 

Diversos estudos vêm sendo realizadas na Universidade Presbiteriana Mac-

kenzie, principalmente no Programa de Pós-graduação em Distúrbios do Desen-

volvimento, utilizando a CIF e a CIF-CJ como base para a elaboração de protocolos 

e/ou instrumentos de pesquisa. Apresentaremos, a seguir, algumas pesquisas já 

realizadas e os seus resultados. 

Ribeiro (17) objetivou elaborar e validar um instrumento de avaliação de aces-

sibilidade para pessoas com deficiência física em locais de lazer baseado na norma 

9.050/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e na CIF. A pesquisa 

de campo foi realizada em cinco locais de lazer em Salvador, Bahia, com dois grupos 

de avaliadores, sendo um composto por fisioterapeutas e o outro por usuários de ca-

deira de rodas com mobilidade reduzida. Adaptações foram realizadas após o parecer 

dos avaliadores, e foi observado alto grau de concordância no escore final entre os ju-

ízes, concluindo-se que o instrumento pode ser utilizado para avaliação de acessibili-

dade para pessoas com deficiência física em locais de lazer. 

Archanjo (2) analisou se atividades de lazer propiciariam bem-estar às pes-

soas que adquiriram cegueira. Investigou o significado do lazer para dez pessoas 

com cegueira adquirida, registrou como eram realizadas suas atividades de lazer 

e verificou os aspectos facilitadores e dificultadores nessa vivência. Buscaram as 

contribuições da CID-10 e da CIF ao delinear uma descrição de funcionalidade; 

portanto, mencionaram a utilização da CIF e suas importantes contribuições. A 

análise de dados desse estudo evidenciou que, para os sujeitos da pesquisa, o lazer 

significa uma possibilidade de bem-estar, sozinhos ou em companhia de outras 

pessoas, uma vez que não se sentem incapazes de usufruir de atividades dessa 

natureza.  

Em um estudo de avaliação da capacidade de imitar, foi comparado o desem-

penho em tarefas de imitação de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo 

e crianças típicas (9). Para tal comparação foram utilizados os seguintes instrumen-

tos: Bateria de Imitação (BI) com 13 tarefas, desenvolvido para crianças entre 12 e 

24 meses, e Bateria d130 (Bd130) com 15 tarefas, desenvolvido para crianças entre 

2 e 5 anos. Os instrumentos foram aplicados a três grupos de crianças. As tarefas 

propostas pela Bateria d130 foram adequadas para avaliar a capacidade de imitação 

de crianças com TEA com idades entre 3 e 7 anos. Os qualificadores utilizados foram 

os mesmos que a função d130 imitação da CIF, e propõe-se que essa função seja 

classificada com o uso das 15 tarefas da bateria d130. Na CIF, a imitação é uma 
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habilidade que faz parte da dimensão Atividades e Participação, e, nos casos de cri-

anças com TEA, pode servir para monitorar o seu desenvolvimento.  

Miccas (11) realizou pesquisa com o propósito de elaborar um Protocolo de 

Avaliação de Escolares com Deficiência Intelectual (PAEDI), fundamentado e fo-

cado em um dos domínios da CIF, mais especificamente em Atividades e Partici-

pação, em formato de checklist, que contou com sete etapas no processo de elabo-

ração, como mostra a Figura 1. 

 

 

 
Figura 1. Fluxograma da elaboração do PAEDI 
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Esse protocolo possuiu uma breve identificação do aluno e foi estruturado a 

partir de 52 itens sobre Atividades e Participação fundamentados na CIF. Os itens 1 

a 39 são classificados em “não”, “às vezes” e “sim”, e os itens 40 a 52 são classificados 

em “não realiza”, “realiza com ajuda” e “realiza independentemente”. No final do 

protocolo é apresentada a tabela de pontuação total para que, no futuro, seja possí-

vel comparar a criança com ela mesma e avaliar seu desenvolvimento. 

Como parte da elaboração desse protocolo, a verificação da aplicabilidade foi 

recomendada pelos três juízes avaliadores; sendo assim, o estudo também con-

templou a aplicabilidade em um grupo de 15 professores de crianças com sín-

drome de Down que serviram de grupo experimental e 15 professores de crianças 

neurotípicas que serviram de grupo-controle, sendo crianças do Ensino Funda-

mental I de escolas regulares. Esse estudo mostra que 35 itens dos 52 tiveram im-

pacto significativo em termos de necessidades especiais do grupo com síndrome 

de Down, o que pode ajudar o professor a avaliar a evolução da funcionalidade dos 

seus alunos com deficiência intelectual. Os outros 11 itens não tiveram impacto 

significativo, pois foram indiferentes entre os grupos. Observou-se, também, que 

no grupo-controle houve pouca variância na pontuação total, entre 99 e 104 pon-

tos, enquanto no grupo experimental essa variância foi bastante ampla, entre 35 

e 99 pontos, mostrando uma variabilidade importante da funcionalidade de cri-

anças com síndrome de Down, o que possivelmente se repetirá com os alunos com 

deficiência intelectual.  

Pesquisas utilizando o PAEDI foram realizadas e também demonstraram 

bons resultados na avaliação desse grupo de alunos, como no trabalho de Ramos 

(16), em que o PAEDI foi aplicado por 12 professores e 12 responsáveis por cri-

anças com síndrome de Down. Avaliando a congruência do protocolo com o teste 

de Kappas, apenas 19 itens dos 52 foram congruentes entre famílias e escolas; 

com o teste de Wilcoxon, foram 25 itens dos 52 em que havia congruência. Os dois 

testes apontam para a mesma conclusão, mas ambos avaliam de forma diferente, 

obtendo-se divergências, talvez, pelo tamanho pequeno da amostra. O resultado 

mostra congruência baixa a moderada, possivelmente pelo tipo de vínculo, o dife-

rente tempo de convivência entre pais e professores com a mesma criança e as 

diferentes expectativas de cada grupo em relação à funcionalidade da criança. 

Nesse estudo foi concluído que o PAEDI é um importante instrumento de avalia-

ção de funcionalidade de escolares com síndrome de Down. 

Miccas (12) desenvolveu uma outra pesquisa que teve como objetivo a tradu-

ção da Matriz de Avaliação das Atividades e Participação para Autismo (MAAPA) e 

sua aplicabilidade para a população brasileira. Esse instrumento foi criado por Cas-

tro e Pinto (5), em Portugal, com base na CIF-CJ, com o objetivo de elaborar uma 

avaliação de crianças com TEA incluídas em salas de aula regulares de escolas de 

Educação Infantil (3 a 6 anos) de Portugal. Para a elaboração e desenvolvimento da 

MAAPA (5), algumas diretrizes foram seguidas:  
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(1) incialmente, cada dimensão de funcionalidade considerada essencial foi 

reformulada para se tornar de fácil compreensão, clara e objetiva para guiar a ob-

servação do desempenho das crianças no contexto educacional;  

(2) cada item foi contemplado com uma escala de classificação de 0 a 4, e 

cada escala teve um descritor adicionado para facilitar o processo de observação 

do comportamento, tendo como principais critérios a frequência de tempo e o ní-

vel de dificuldade;  

(3) alguns itens do MAAPA incluem uma escala de desenvolvimento para 

avaliar o desempenho da criança de acordo com sua idade, estando diretamente 

relacionados a escalas de desenvolvimento já validadas; e  

(4) para melhorar e assegurar a aplicabilidade do instrumento, foi realizado 

um teste com profissionais que atuam com crianças da Educação Infantil para 

identificar possíveis aspectos que deveriam ser melhorados, e foi observada se-

melhança entre o instrumento e a CIF-CJ, sendo necessárias apenas algumas mo-

dificações nos aspectos da linguagem. 

Cada item da MAAPA corresponde a uma dimensão da CIF-CJ que foi consi-

derada essencial por especialistas (elaboração de core-set) para o processo de ava-

liação e intervenção de crianças com TEA ou que apresentem sinais de TEA. Ape-

sar de ser um instrumento longo, a MAAPA é uma excelente estratégia para ava-

liação global e funcional do aluno com TEA. Assim, a avaliação inicial pode ser 

utilizada para o planejamento de intervenções mais adequadas e que devem en-

globar todas as áreas do currículo. 

 

CAMPO PRÁTICO NO USO DA CIF E DA CIF-CJ  

 

A compreensão do construto teórico metodológico proposto pela CIF bem 

como a compreensão do conceito sobre a funcionalidade humana, para além da 

antiga concepção de deficiência, possibilitarão aos profissionais que atuam nas 

áreas da educação e da saúde desenvolver uma visão realista de cada sujeito em 

seu contexto de vida.  

Instrumentalizar e guiar o professor para uma intervenção adequadamente 

planejada em relação ao aluno com deficiência intelectual e/ou com transtornos 

do neurodesenvolvimento, dentre eles o TEA, são objetivos que almejamos ao tra-

balhar com pesquisas que utilizam a CIF como referencial teórico e metodológico.  

A partir do conhecimento da funcionalidade dos alunos, em seus múltiplos e in-

terdependentes aspectos de participação e atividades, acreditamos que a implemen-

tação de instrumentos baseados na CIF e na CIF-CJ no âmbito escolar pode contribuir 

para o estabelecimento de diretrizes e projetos educacionais que respondam às de-

mandas dessa clientela, a saber, alunos com transtornos do neurodesenvolvimento e 
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TEA, que, como visto, são muito particulares e idiossincráticas e que não estão 

sendo atendidas em suas especificidades, no que se refere tanto ao atendimento 

de necessidades educacionais especiais voltadas à aprendizagem formal quanto 

às demandas sociais e comportamentais. Assim, aplicadas no âmbito pedagógico 

por professores e demais atores do campo educacional, a CIF e a CIF-CJ podem 

contribuir com avaliações, registros e planejamentos para intervenções adequa-

das, sobre os avanços obtidos por esse alunado em diversas áreas de sua funcio-

nalidade, além de favorecer intervenções de forma individualizada e adequada. 
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Estimulação Cerebral Não Invasiva 

 

Marília Lira, Lucas Murrins Marques, Gabriel Gaudêncio do Rêgo, 

Paulo Sérgio Boggio 

 

 

Desde os primeiros ensaios clínicos a respeito da fisiologia cerebral até os 

dias atuais, quando a Neurociência conquistou um avançado nível tecnológico e o 

respeito popular, questionamentos como “qual a estrutura responsável pelo mo-

vimento motor?” e “onde fica a região que controla nossas emoções?” têm perme-

ado o cotidiano científico. De qualquer forma, hoje se sabe que os processos neu-

rais não se originam em estruturas isoladas e não apresentam um “centro de co-

mando”, como muito se afirmou na Frenologia. Por outro lado, hoje se consideram 

as vias e rotas de processamento de determinado fenômeno que envolvem, em 

sua trajetória, processos neurais básicos e complexos bem como distintas cogni-

ções. De qualquer modo, o estudo isolado de funções cognitivas se torna extrema-

mente relevante e metodologicamente fundamental, uma vez que possibilita a in-

vestigação de quais possíveis componentes estão envolvidos no fenômeno estu-

dado. 

Foi pensando dessa maneira que se criou um campo científico envolvendo 

áreas como fisiologia, física, engenharia elétrica, neurologia e ciências cognitiva, 

para se estudar o papel da modulação da atividade neural na modulação de pro-

cessos neurais: a neuromodulação. Essa área, também conhecida como neuroes-

timulação††, possui como base estudos de aplicação de corrente elétrica e campo 

magnético em regiões corticais específicas, a fim de investigar o envolvimento 

dessas regiões no fenômeno estudado, e utilizam-se diferentes ferramentas / téc-

nicas para esse fim.  

Nos tópicos iniciais deste capítulo apresentaremos as principais técnicas de 

estudo em neurociência cognitiva, afetiva e social, bem como seus mecanismos de 

ação e parâmetros de segurança. Em seguida serão apresentados os principais 

                                                           
†† Muito embora hoje em dia se entenda que o termo neuromodulação é utilizado para estudos que 
modulam a atividade neural, aumentando e/ou diminuindo a excitabilidade neural, e não apenas 
aumentando / estimulando. 
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achados relativos ao uso de neuromodulação para investigação de diferentes dis-

túrbios do desenvolvimento. Contudo, é importante destacar que estudos em neu-

romodulação podem ser divididos, teoricamente, em dois grupos principais, em 

que uma relevante parcela dos estudos busca utilizar a técnica para investigar o 

papel das estruturas e regiões cerebrais em determinados fenômenos (como aten-

ção, memória e processamento emocional), e outros estudos buscam utilizar a 

neuromodulação para, de fato, modular funções, como em ensaios clínicos de in-

tervenção e reabilitação de pacientes dos mais diversos grupos clínicos. Aqui 

abordaremos predominantemente o primeiro grupo de estudos, principalmente 

pelo fato de estudos com distúrbios do desenvolvimento serem realizados tipica-

mente com indivíduos em processo de desenvolvimento, quando ainda não se 

sabe o efeito que uma intervenção neuromodulatória pode gerar, apesar de acha-

dos positivos (16). 

Dentre as principais técnicas de neuromodulação se destacam a Estimulação 

Magnética Transcraniana (EMT), a Estimulação Transcraniana por Corrente Con-

tínua (ETCC) e a Estimulação Cerebral Profunda (ECP), sendo as duas primeiras 

não invasivas e a última invasiva. Assim, o uso da EMT e da ETCC em pesquisas 

vem crescendo a cada ano. 

 

ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA 

 

A técnica de EMT utiliza o campo magnético variável para gerar corrente elé-

trica de baixa frequência no cérebro humano e pode ser usada de duas formas: de 

pulso único ou de pulso repetitivo. A EMT de pulso único é avaliativa e investiga a 

fisiologia e a plasticidade cerebral, enquanto a EMT de pulso repetido promove 

modulação da excitabilidade neuronal, com aumento ou diminuição de acordo 

com a frequência da corrente proposta. Nessa linha, a EMT é uma técnica de neu-

romodulação amplamente estudada, segura e com pequenos efeitos colaterais 

temporários, principalmente quando adotados os critérios de segurança para a 

sua aplicação.  

Os efeitos adversos são leves e breves, como desconforto no couro cabeludo, 

tremores, fadiga e zumbido, sendo a cefaleia o sintoma mais comumente relatado, 

principalmente quando usada a EMT de pulso repetido. A causa da cefaleia ainda 

não está clara, mas estudos têm mostrado que, possivelmente, a ativação de mús-

culos e nervos da face superior e no escalpe próximo à bobina de estimulação pro-

mova contrações repetidas e, então, cefaleia em alguns indivíduos adultos, adoles-

centes e crianças (14). Efeitos adversos graves são raros. Poucos estudos apresen-

taram relatos de convulsão durante a realização da EMT de pulso repetido; entre-

tanto, a convulsão foi decorrente da associação da EMT a fatores secundários 

como o uso combinado de medicamentos epileptogênicos e ingestão de álcool. 
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Contudo, faz-se necessário avaliar de forma criteriosa os indivíduos que utilizarão 

a técnica.  

Além dos efeitos adversos agudos, não são encontrados relatos de efeitos de 

longo prazo do uso da EMT no funcionamento cognitivo, como aprendizado, me-

mória e função executiva. Dessa forma, a EMT pode ser considerada uma técnica 

segura, bem tolerada e sem impacto negativo no funcionamento cerebral. 

 

ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE CONTÍNUA 

 

Desde o início da década de 2000, estudos estruturados que vêm sendo rea-

lizados com a ETCC, demonstram que, a partir da aplicação de uma corrente elé-

trica contínua de baixa intensidade (tipicamente entre 1 e 2 mA), podem-se ob-

servar padrões de modulação da excitabilidade cortical da região imediatamente 

abaixo dos eletrodos (15). Essa corrente elétrica é gerada a partir de um aparelho 

estimulador e circula através do posicionamento de dois eletrodos no escalpo 

(eletrodos anodo e catodo). Os parâmetros largamente utilizados nos estudos e 

considerados seguros utilizam protocolos com tamanhos de eletrodos normal-

mente entre 25 cm2 e 35 cm2, correntes com intensidades entre 1 mA e 2 mA apli-

cadas com duração aproximada de até 20 minutos, carga de densidade de 343 

C/m2 a960 C/m2 e densidade da corrente de 0,029 mA/cm2 a 0,080 mA/cm2. Es-

ses parâmetros pré-estabelecidos pelas pesquisas científicas devem ser seguidos 

para minimizar os efeitos adversos. 

Tipicamente, entende-se que a excitabilidade cortical da região abaixo do 

eletrodo anodo aumenta, ao passo que a excitabilidade cortical da região abaixo 

do eletrodo catodo diminui, ou seja, a excitabilidade cortical se encontra respecti-

vamente mais próxima e mais distante do limiar do potencial de ação (15). Sendo 

assim, pode-se entender que os processos subjacentes às estruturas corticais es-

timuladas pelo eletrodo anodo são facilitados, ao passo que as mesmas estruturas, 

quando estimuladas pelo eletrodo catodo, são suprimidas (15). Interessante notar 

que o efeito conhecido da ETCC de 10 minutos em participantes saudáveis cos-

tuma gerar modulação cortical de até uma hora (15). Considerando que a ETCC 

induz efeitos modulatórios na atividade cerebral mais fortes que aqueles conse-

guidos pela EMT. Testar as relações causais entre estimulação e fenômeno cogni-

tivo utilizando ETCC é potencialmente mais eficiente. Contudo, mesmo sendo uma 

técnica relativamente recente em relação à EMT, a ETCC se apresenta como uma 

ferramenta neurocientífica de fácil manuseio, baixo custo e significância relevante 

no uso em pesquisa (15). 

Os efeitos adversos do uso da ETCC em seres humanos são bem tolerados 

durante a aplicação. Dentre os mais comuns estão a cefaleia, o prurido, o rubor 

e/ou queimação local e dificuldade em concentração (geralmente quando usada 
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ETCC catódica). Náuseas são raras e estão, comumente, relacionadas com a velo-

cidade da subida e da descida da corrente. Uma revisão de literatura foi realizada 

para verificar a segurança do uso da ETCC em crianças e adolescentes com distúr-

bios neurológicos e neuropsiquiátricos, e os achados suportam a segurança da téc-

nica nessa população. Além disso, os pesquisadores relatam que os efeitos, 

quando presentes, foram classificados como raros, leves e transitórios. Dentre 

eles estão rubor, parestesia leve, prurido e sensação de queimação. Esses efeitos 

estão relacionados com o contato do eletrodo no escalpe que permite a passagem 

da corrente ao início da estimulação; portanto, esses efeitos geralmente desapa-

recem após minutos do início da ETCC. Não foram relatados efeitos adversos tar-

dios ou com duração superior a duas horas após a estimulação. Apesar de os efei-

tos colaterais serem semelhantes aos relatados por adultos, são escassos os estu-

dos com investigações desses efeitos a longo prazo em crianças. 

 

NEUROMODULAÇÃO E DISTÚRBIOS MOTORES 

 

Nos últimos anos, a modulação da excitabilidade cortical tem sido utilizada 

para alterar as bases fisiológicas dos processos psicológicos e comportamentais. 

Os avanços tecnológicos e a sua aproximação com a neurociência promoveram a 

utilização de tecnologias não invasivas para modulação da função cerebral hu-

mana. Dessa forma, pesquisas científicas começaram a mostrar efeitos modulató-

rios duradouros na plasticidade neural do cérebro com técnicas de neuromodula-

ção não invasivas, como a EMT e a ETCC, usadas, principalmente, em adultos. En-

tretanto, os resultados promissores neuromodulatórios das técnicas estimularam 

pesquisas em crianças nas condições clínicas diversas. Dentre as condições, pode-

mos destacar a função motora como um dos principais alvos das pesquisas clíni-

cas, devido, principalmente, à complexidade na reorganização da rede neuronal 

após uma lesão ou nos distúrbios do neurodesenvolvimento, promovendo inca-

pacidade funcional com grande impacto na vida da criança. 

Apesar de os estudos serem incipientes, atualmente há uma curva ascendente 

de publicações com o uso das técnicas de neuromodulação (EMT e ETCC) nos dis-

túrbios motores em crianças, que podem ser consideradas ferramentas potenciais 

na plasticidade neuronal cerebral em distúrbios do desenvolvimento. Dentre as con-

dições clínicas mais estudadas nos distúrbios motores, está a paralisia cerebral. 

A paralisia cerebral é um distúrbio não progressivo do desenvolvimento e 

pode ser causada por diferentes etiologias nos períodos pré-natal, perinatal ou 

pós-natal. É um distúrbio do desenvolvimento motor permanente, acompanhado 

de alterações sensoriais, perceptivas e cognitivas, atreladas à disfunção motora e 

a limitações funcionais do indivíduo. Nessa linha, estudos com uso da EMT e ETCC 

têm demonstrado efetividade na disfunção motora em crianças com paralisia 
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cerebral, além de serem técnicas de baixo custo e seguras, quando seguidos os 

respectivos protocolos de segurança. 

A seguir, apresentaremos a aplicação das técnicas de neuromodulação não 

invasivas nas principais disfunções motoras da paralisia cerebral. 

 

Espasticidade e função motora 

 

A espasticidade é o sintoma mais comum da paralisia cerebral, caracterizada 

pelo aumento do tônus muscular, velocidade dependente dos reflexos de estira-

mento tônico com aumento dos reflexos tendinosos, promovendo hiperexcitabili-

dade reflexa, considerada como síndrome do neurônio motor superior. Como con-

sequência, a espasticidade altera a organização funcional muscular e diminui a 

harmonia entre os músculos agonistas e antagonistas, a amplitude de movimento, 

a força muscular tanto de membros superiores quanto de membros inferiores, 

com diminuição da capacidade de realização das atividades da vida diária.  

Pesquisas com o uso da ETCC anódica no córtex motor primário associado 

com reabilitação motora têm mostrado efeito positivo na diminuição da espasti-

cidade na paralisia cerebral. Entretanto, os estudos apresentam resultados hete-

rogêneos, principalmente devido à variabilidade amostral e características da le-

são cerebral, além de diferentes protocolos tanto da ETCC (tamanho de eletrodo 

e intensidade da corrente, número de sessões, controle de seguimento) quanto da 

reabilitação motora (tipo de exercício, número de sessões, duração). Estudo reali-

zado por Auvichayapat et al. (5) avaliou 46 crianças com idades entre 8 e 18 anos 

com paralisia cerebral. O tratamento experimental usou ETCC anódica no córtex 

motor primário esquerdo, com intensidade de 1 mA por 20 minutos, associada a 

cinco sessões consecutivas de exercícios de alongamento. As avaliações da espas-

ticidade foram realizadas antes do tratamento, 24 horas e 48 horas depois do tra-

tamento. Os resultados mostraram redução da espasticidade dos dedos imediata-

mente após o tratamento, redução da espasticidade do cotovelo imediatamente e 

24 horas após o tratamento, assim como do punho imediatamente, 24 e 48 horas 

após o tratamento.  

Além dos estudos com ETCC, pesquisas têm apresentado resultados promis-

sores com o uso da EMT repetitiva. Um estudo associou o uso da EMT repetitiva 

de baixa frequência (1 Hz, por 20 minutos) com a terapia de contenção induzida 

em 45 crianças com histórico de AVC perinatal e mostrou que a combinação das 

técnicas duplicou as chances de melhora motora, com manutenção dos resultados 

após seis meses do tratamento [ver revisão em Hameed et al. (11)]. 

As evidências demonstram possibilidades terapêuticas com o uso das técni-

cas de neuromodulação não invasivas que vão além das terapêuticas como uso de 

medicamentos antiespásticos e da terapia convencional da reabilitação para a 
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diminuição da espasticidade e promoção da função motora dos membros superi-

ores e/ou inferiores. 

 

Equilíbrio 

 

As disfunções motoras na paralisia cerebral comumente englobam alterações 

na postura, controle de tronco, controle motor seletivo, o que promove déficit no 

equilíbrio estático e/ou dinâmico e, então, na funcionalidade geral. Partindo dessa 

disfunção, pesquisadores têm estudado estratégias de otimizar o equilíbrio funcio-

nal dessas crianças para melhor funcionamento motor com a combinação de técni-

cas, dentre elas a ETCC e a reabilitação motora. Nessa linha, estudo realizado por 

Duarte e Grecco (9) investigou os efeitos da associação do treinamento em esteira 

com ETCC anódica no córtex motor primário no equilíbrio e no desempenho funci-

onal de crianças com paralisia cerebral, e demonstrou efeito positivo quando com-

parado com o do grupo que realizou o treinamento em esteira e ETCC placebo. Po-

rém, os resultados do uso da ETCC no equilíbrio ainda são preliminares e pouco con-

clusivos, como mostrado em uma revisão sistemática realizada por Hamilton et al. 

(12), que reuniu 135 artigos publicados sobre o uso da ETCC na função motora de 

crianças com paralisia cerebral, incluindo o equilíbrio. Dentre os artigos seleciona-

dos, apenas sete foram usados para meta-análise. Diante dos resultados, os autores 

concluem que a ETCC pode promover equilíbrio estático apenas no follow-up em 

crianças com paralisia cerebral. Ademais, efeitos positivos na velocidade da marcha 

foram demonstrados, porém com amostras heterogêneas. Dessa forma, novos estu-

dos são necessários para o estabelecimento de protocolos com uso da ETCC combi-

nada com outras terapêuticas que tenham efetividade no equilíbrio. 

 

Marcha 

 

Os avanços tecnológicos têm sido aliados dos tratamentos clínicos motores, 

apresentando estratégias para engajamento atencional, motivação e diminuição 

de absenteísmo na reabilitação funcional de crianças. Nessa linha, estudos têm 

mostrado resultados promissores na combinação do uso da ETCC com treina-

mento com realidade virtual para otimização da marcha em crianças. Dentre eles 

estão a velocidade e cadência da marcha, a mobilidade e a função motora grossa. 

A justificativa para a combinação entre realidade virtual e ETCC é o aumento sig-

nificativo de mudanças na plasticidade do córtex motor por meio da corrente anó-

dica. Além da aprendizagem motora facilitada pelo estímulo visual fornecido pela 

realidade virtual e o feedback que permite a capacidade de ajuste do movimento 

pela criança, há aumento da motivação da criança na realização da marcha e pode 

potencializar os efeitos positivos com o uso da ETCC (8, 17). 
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NEUROMODULAÇÃO E TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM 

 

De acordo com a edição mais recente do Manual Diagnóstico e Estatístico 

dos Transtornos Mentais (DSM-5), os transtornos de aprendizagem específicos 

são transtornos do desenvolvimento em que o indivíduo apresenta dificuldades 

no aprendizado de habilidades escolares como escrita, leitura e cálculo. Tais pro-

blemas podem ser perceptíveis em idade pré-escolar, mas são apenas diagnosti-

cados durante o período escolar, quando a criança passa a apresentar quadro clí-

nico de dificuldades na aquisição e no domínio de habilidades acadêmicas (escrita, 

leitura e cálculo). Tais problemas tendem a persistir na vida adulta e são transcul-

turais, ou seja, não são específicos a uma única cultura, população ou região geo-

gráfica. Dá-se o nome de dislexia à dificuldades na habilidade de leitura; discalcu-

lia, à dificuldades em cálculo; e disgrafia, à dificuldades na escrita (3). 

São necessários quatro critérios para diagnosticar a dificuldade como trans-

torno de aprendizagem. O primeiro critério diz respeito à presença de um ou mais 

sintomas ao longo dos últimos seis meses ou mais. Os sintomas são: dificuldade na 

leitura como, por exemplo, leitura lenta, inacurada ou feita com muito esforço; difi-

culdade em compreender o que está sendo lido; dificuldade em soletrar; dificuldade 

na escrita como, por exemplo, pontuação, gramática ou organização textual; dificul-

dade na compreensão de conceitos numéricos ou cálculo; e dificuldade no raciocínio 

matemático (compreender e solucionar problemas matemáticos). O segundo crité-

rio estabelece a necessidade de avaliar tais dificuldades por meio de instrumentos 

padronizados que demonstrem a inabilidade da pessoa em comparação ao espe-

rado para a população de mesma idade e escolaridade. O terceiro critério é que as 

dificuldades devem ser observadas desde o período escolar, ainda que não sejam 

diagnosticadas até a idade adulta. Por fim, o quarto critério para o diagnóstico é a 

exclusão de outros transtornos que possam dar origem a um quadro clínico similar 

ao dos transtornos de aprendizagem específicos. Por exemplo, é possível observar 

dificuldades nas habilidades de escrita, leitura ou cálculo decorrentes de deficiência 

intelectual, por fatores externos como desvantagens econômicas ou por problemas 

de natureza diversa, como problemas auditivos ou visuais (3). 

Estudos clínicos que avaliam o efeito da estimulação elétrica transcraniana 

em sujeitos com dislexia e discalculia têm se mostrado promissores. O maior nú-

mero de estudos foi realizado com sujeitos saudáveis ou com dislexia buscando 

melhorar o seu desempenho na leitura. Em resumo, os resultados demonstram 

que a estimulação elétrica transcraniana (usualmente a ETCC) leva a melhor desem-

penho em tarefas de leitura nos sujeitos com dislexia (crianças, adolescentes e adul-

tos) ou sem dislexia, mas com desempenho de leitura considerado abaixo da média. 

Tais resultados foram encontrados com diferentes montagens para a estimulação: 

usualmente, estimulação anódica no hemisfério esquerdo sobre áreas próximas à 

junção temporoparietal (sobre essa área, no lobo parietal inferior ou no córtex 
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temporal posterior) e com eletrodo catódico em região contralateral. Em um dos 

estudos, em que houve estimulação elétrica em conjunto com treinamento cogni-

tivo durante seis semanas (três sessões por semana, 20 minutos por dia), foi ob-

servada persistência na melhora do desempenho em leitura nas crianças e adoles-

centes seis meses após o fim das aplicações, sem se observar qualquer tipo de 

efeito adverso de curto ou longo prazo. Isso aponta a possibilidade do uso clínico 

dessas tecnologias de forma segura (4). 

Tendo em vista os resultados satisfatórios em grupos saudáveis e clínicos, é 

provável que, no futuro, seja rotineiro o uso das tecnologias de estimulação elé-

trica no tratamento dos transtornos de aprendizagem, utilizadas em conjunto com 

treinamento cognitivo. Tais benefícios dessas tecnologias advêm de seus mecanis-

mos, entre as quais (i) interferir com a atividade cerebral contínua, podendo re-

gular, por meio de facilitação ou inibição, a atividade de áreas do cérebro conside-

radas disfuncionais nesses transtornos, e (ii) modular a plasticidade cerebral por 

meio de fatores neurotróficos e de potencialização de longo prazo, auxiliando, as-

sim, formas de adaptação de redes neurais mais funcionais e eficientes para re-

verter sintomas comuns desses transtornos (13). 

 

NEUROMODULAÇÃO E TRANSTORNOS SOCIOEMOCIONAIS 

 

Em trabalho de revisão, Boggio e Rêgo (6) apresentam que a ETCC têm se 

mostrado uma excelente técnica neuromodulatória para o estudo de processos 

sociais e afetivos, uma vez que possibilita a modulação temporária da atividade 

neural de determinadas estruturas corticais cerebrais. Dentre os principais tópi-

cos de estudo se destacam a Empatia com a dor alheia, Interação social, Precon-

ceito implícito e explícito, Tomada de decisão social, Julgamento moral e Regula-

ção emocional. Como principais achados, estruturas como o córtex pré-frontal 

(ventromedial, ventrolateral e dorsolateral), junção temporoparietal e cerebelo 

apresentam importante papel nos tópicos socioemocionais referidos acima. 

De maneira complementar, outro trabalho de revisão realizado também pelo 

nosso grupo (7) destaca a relevância da ETCC no estudo de Transtornos Neuropsiqui-

átricos, como Depressão Maior, Esquizofrenia, Transtorno Obsessivo-Compulsivo, De-

pendência Química e Transtornos de Ansiedade, em que a ETCC, principalmente apli-

cada em córtex pré-frontal dorsolateral, apresenta-se efetiva na modulação dos fenô-

menos estudados. Contudo, tratando-se de Distúrbios do Desenvolvimento e neuro-

modulação via ETCC de processos socioemocionais, a literatura apresenta apenas 

achados relativos ao grupo do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).  

Considerando a possibilidade e eficiência significativa da ETCC em jovens e 

adolescentes (16), Amatachaya et al. (1) observaram que a ETCC ativa de 1 mA e 20 

minutos em córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo diminuiu significativamente 
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os sintomas do transtorno, avaliados por três instrumentos distintos, demons-

trando que, possivelmente, a modulação dessa região cortical possa estar relacio-

nada com comportamentos característicos dessa população. Mais tarde, o mesmo 

grupo conduziu outro estudo em que encontrou que, para além da diminuição dos 

sintomas, esses parâmetros de ETCC foram capazes de modular significativamente 

as frequências de pico alfa, modulação essa que se mostrou significativamente asso-

ciada com a modulação dos sintomas do transtorno (2). Dessa forma, assim como 

revisado por Palm et al. (16) e por D’Urso et al. (10), a ETCC tem se mostrado efici-

ente na modulação dos sintomas do TEA e segura para aplicação a indivíduos em 

processo de maturação cerebral, possibilitando que futuros estudos se utilizem 

dessa ferramenta para melhor compreensão desse grupo clínico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De maneira geral, a partir dos achados aqui reunidos, é possível compreen-

der que tecnologias de neuromodulação podem, de fato, contribuir para a com-

preensão de Distúrbios do Desenvolvimento. Essa contribuição se destaca de duas 

formas principais: i) relacionada aos achados da neuromodulação dos fenômenos 

modulados nessas populações clínicas, mas estudado em indivíduos com desen-

volvimento típico; ii) relacionada aos achados de estudos realizados diretamente 

com indivíduos dos grupos clínicos. O primeiro grupo de achados possibilita o 

aprofundamento teórico a respeito da relação entre estrutura e função, emba-

sando o segundo grupo de achados, que demonstra de fato a modulação de estru-

turas corticais na modulação de comportamentos atípicos nesses grupos clínicos. 

Sendo assim, um grupo de estudos se justifica a partir do outro, fazendo com que 

ambas as linhas de investigação caminhem paralelamente em constante evolução. 
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Quando falamos em Distúrbios do Desenvolvimento, logo pensamos em ano-

malias fisiológicas e de origem genética que influenciam significativamente o de-

senvolvimento motor, cognitivo e mesmo socioemocional. Pensar dessa forma 

está muitas vezes automatizado e significativamente alinhado à formação de con-

ceitos e preconceitos em relação ao “atípico” e ao “diferente”. Mas algumas per-

guntas se tornam evidentes, como: “qual a diferença entre um desenvolvimento 

dito certo de um dito errado?”. Muitos outros exemplos poderiam ser apresenta-

dos, sendo eles do cotidiano clínico, social, afetivo, profissional ou mesmo cultural, 

mas, de uma maneira ou de outra, um ponto saltou aos olhos de filósofos e cien-

tistas cognitivos e sociais por séculos: “o que diferencia a nossa definição de certo 

ou errado, bom ou ruim, comum ou não?”. Esse questionamento ainda é atual, e o 

presente capítulo busca apresentar um panorama geral a respeito do que se define 

como julgamento moral, quais seus fundamentos, e de que maneira essa classe de 

julgamentos pode influenciar a vida cotidiana social e afetiva. 

Considerada como um dos tópicos de maior discussão teórico-científica da his-

tória da humanidade, a moral é tipicamente compreendida como o alicerce da vida 

social, o conjunto de estruturas ou fundações que suportam a estabilidade das rela-

ções sociais. Em outras palavras, a moral nada mais é do que todo o conjunto de 

processos sociais, emocionais e cognitivos que garantem a integridade da vida social 

(4). Nesse sentido, todos os impulsos que norteiam uma melhor adaptação e intera-

ção dos pontos sociais, individuais e/ou grupais, podem ser considerados facilitado-

res ou orientadores morais. No cotidiano social, diferentes nomes são atribuídos a 

esses norteadores, como “valores”, “virtudes” e “caráter”, que são utilizados para ex-

pressar, muitas vezes, a mesma coisa, no caso os fundamentos da moral. 

Até muito recentemente se pensava que a moral era estritamente uma cons-

trução social e cultural, originada principalmente de dogmas religiosos e de códi-

gos de ética estatais. Esse pensamento se justifica principalmente pelo elevado 
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número de trabalhos sobre o tema no campo da teologia, do direito e das ciências 

políticas, em que se considerou o conjunto de regras (ética), sem levar em consi-

deração a origem dos fundamentos norteadores para a criação de tais regras. Um 

exemplo claro se caracteriza pelos dez mandamentos bíblicos, em que o quinto 

mandamento diz: “não matarás”. Esse é um bom exemplo da moral presente na 

doutrina judaico-cristã, em que, a fim de buscar a preservação do cuidado inter-

pessoal, institui-se uma regra proibindo a violação desse cuidado. De maneira se-

melhante, o símbolo da justiça, conhecido na forma de uma balança, pode ser en-

tendido como um objeto imparcial, que defende a equidade e distribuição iguali-

tária, novamente incentivando algo e proibindo a sua violação. Isso nos leva a pen-

sar que, muito possivelmente, a criação de regras beneficia diretamente o seu 

cumprimento, e que diferentes conjuntos de regras podem contribuir para a pre-

servação do mesmo valor moral.  

Apesar de autores clássicos como David Hume e Adam Smith já terem apre-

sentado a ideia desses fundamentos da moral, apenas recentemente, nas últimas 

décadas, levou-se em consideração o estudo científico dessas bases. A fim de cla-

rear esse ponto, vamos retornar ao exemplo da justiça. Podemos considerar o 

exemplo de um cidadão que acaba de colher uma cesta de frutos de uma árvore 

pública e que tem seus frutos roubados por outro cidadão. A partir do momento 

em que levamos em consideração a perspectiva de um dos cidadãos, possivelmente 

o julgamento de certo e errado varia. Sob a óptica do cidadão roubado, pode-se dizer 

que o roubo foi uma atitude injusta, afinal foi ele que colheu os frutos, e, portanto, 

eram seus. Por outro lado, o autor do roubo pode dizer que injustiça é o fato de o 

cidadão ter colhido os frutos que pertenciam a uma arvore pública e, portanto, à co-

munidade, e não ter dividido igualmente com outras pessoas. Esse exemplo de-

monstra que, independentemente da ótica assumida ou do argumento utilizado, 

ambos os cidadãos acreditam intuitivamente que justiça deve ser feita. 

Pensando dessa forma, alguns autores como Jonathan Haidt conduziram e 

ainda conduzem pesquisas no intuito de desbravar a origem desses impulsos mo-

rais. De acordo com o Modelo Intuicionista Social, o julgamento moral seria subs-

tancialmente influenciado por “intuições” e reações afetivas automáticas. Por sua 

vez, essas intuições seriam reações desenvolvidas, ao longo da evolução, como 

forma de solução diante de situações que podem comprometer a integridade das 

estruturas sociais humanas. Para esses autores, até o momento, pode-se entender 

que um conjunto de seis principais fundamentos orientam a atitude e o julga-

mento moral, sendo eles:  

1) Cuidado – situações que envolvem prejuízo no cuidado emocional e físico 

entre humanos e humanos em relação a animais (agressão física em resposta à 

traição afetiva); 

2) Justiça – situações que envolvem trapaça (uso de dinheiro público para 

fins pessoais);  
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3) Lealdade – situações de deslealdade perante algo (funcionário que rea-

liza trabalhos paralelos para a empresa concorrente);  

4) Autoridade – situações que envolvem desrespeito e menosprezo em re-

lação a uma figura de autoridade (conversas paralelas durante celebração religi-

osa);  

5) Santidade – situações que envolvem “degradação” de princípios (com-

portamentos sexuais como incesto); e  

6) Liberdade – situações que envolvem restrição da liberdade (predetermi-

nar a escolha de outrem). 

É interessante notar que todas as descrições dos seis fundamentos envolvem 

o lado “negativo” do fundamento, como a violação do fundamento. Contudo, o jul-

gamento moral parece estar relacionado com uma orientação pela busca da pre-

servação de cada um desses fundamentos, ao mesmo tempo em que orientaria a 

anulação de possíveis violações em relação a eles. 

Assim, como apresentado no livro Righteous Mind, de Haidt (4), nos últimos 

anos muitos estudos foram realizados partindo dessa base teórica, demonstrando, 

por exemplo, como a valorização de cada um dos seis fundamentos pode variar 

entre indivíduos de acordo com gênero, religiões, países, grupos políticos, ideolo-

gias sociais e culturas. De qualquer modo, apesar dessa ampla variação, os estudos 

têm demonstrado que todos os seis fundamentos estão presentes na orientação 

da definição de certo e errado, variando unicamente a intensidade do errado. Um 

exemplo dessas variações pode ser observado na Figura 1, extraída de um estudo 

realizado por nosso grupo, no qual se objetivou validar uma lista de vinhetas que 

apresentam situações de violação de cada um dos seis fundamentos morais. É pos-

sível observar que, conforme ocorre uma variação na forma como os 494 partici-

pantes se autoavaliaram em relação à ideologia social (liberal e conservador), 

também varia a valorização que se atribui a cada um dos seis fundamentos. 

Dessa forma, fica evidente que múltiplos fenômenos podem influenciar a 

forma como os diferentes fundamentos da moral são julgados, como, por exemplo, 

a forma como processos emocionais produzem bases para os julgamentos, assim 

como o Modelo Intuicionista Social defende. Nesse sentido, emoções como nojo e 

raiva modulariam esses processos.  

Olhando a emoção de nojo como exemplo, é possível compreender que é 

uma emoção usada pelo corpo humano para se proteger de contaminações físicas, 

doenças infectuosas e danos, por meio da capacidade humana de transformar ex-

periências físicas em conhecimento cognitivo. O nojo funciona como um disposi-

tivo de segurança para manter a proteção do corpo e a conservação dos recursos 

para manutenção da vida. 
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Figura 1. Representação do julgamento moral para cada 

fundamento da moral em relação à ideologia social. 

 

 

Pensando dessa forma, alguns estudos têm demonstrado que o nojo influen-

cia o entendimento moral, uma vez que a moral não é apenas formada pela razão, 

mas também por fatores como sentimentos, experiências e conhecimento. Além 

disso, julgamos as ações morais de alguém para definir quem essa pessoa é a partir 

de suas atitudes, em busca de mais informações para compor o julgamento que, 

para justificá-lo, fazemos uso de dispositivos como sentimentos para formar o 

senso moral. Assim, sentimentos negativos que se originam de sensações físicas 

ruins, como o nojo, geram rejeição e exclusão social. 

Segundo Schnall (8), o nojo como um dispositivo de proteção ligado ao sis-

tema imunológico pode nos levar a ter uma atitude mais conservadora para man-

ter a nossa segurança, influenciando no julgamento contra indivíduos que possam 

representar uma ameaça à contaminação moral, promovendo danos à nossa inte-

gridade. Nesse sentido, foram conduzidos diversos experimentos em que, parale-

lamente à exposição a estímulos olfativos (cheiro de enxofre) ou visuais (imagens 

de situações caracteristicamente nojentas), os participantes realizaram algumas 
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tarefas de dilemas morais, a fim de se testar o papel do nojo como um modelador 

do julgamento moral. Os participantes induzidos a sentir nojo apresentaram um 

julgamento mais conservador em comparação aos participantes não submetidos 

aos mesmos estímulos. Além disso, os pesquisadores puderam observar que, dos 

participantes induzidos a sentir nojo, aqueles que possuíam mais sensibilidade ao 

nojo (medido por uma escala de sensibilidade) condenavam ainda mais os dile-

mas apresentados.  

De uma maneira ou de outra, dentre os seis fundamentos da moral defendi-

dos por Haidt (4), sabidamente violações dos fundamentos da santidade e da jus-

tiça evocaram sensações de nojo nos participantes estudados. A principal hipótese 

defende que isso ocorre devido à santidade estar diretamente ligada com a prote-

ção do corpo, e a justiça, com a conservação de recursos para o nosso corpo. Ou 

seja, o nojo muito possivelmente se caracteriza por uma emoção que nos leva a 

proteger recursos valiosos para o nosso corpo, fazendo-nos rejeitar propostas in-

justas de distribuição de recursos, mesmo que signifique rejeitar recursos neces-

sários. Isso ocorre porque o nojo nos induz a maximizar os ganhos de recursos 

que tragam vantagens para nós. Em um experimento recente, participantes indu-

zidos ao nojo mostraram alta aceitação de pequenos sacrifícios para um bem 

maior (como matar uma pessoa para salvar cinco, por exemplo). Dessa forma, é 

possível compreender que o nojo facilita o julgamento para minimizar perdas por 

meio de pequenos sacrifícios. Porém, os mesmos participantes condenavam 

muito mais questões morais envolvendo o rompimento da santidade (aborto, por 

exemplo) do que o sacrifício. 

Contudo, uma pergunta se torna pertinente: “se o nojo pode influenciar o 

julgamento moral, o contrário poderia ocorrer?”. Alguns estudos foram realizados 

para buscar responder essa pergunta, induzindo os participantes a sentir nojo, 

mas oferecendo a oportunidade de se higienizarem (lavar as mãos, por exemplo). 

Os resultados apontam que aqueles participantes que se higienizaram tenderam 

a condenar menos os atos imorais, levando à compreensão de que o senso de lim-

peza está relacionado a julgamentos morais menos severos. Por outro lado, esse 

senso de limpeza parece exercer um efeito específico no fundamento da justiça, 

em que maior senso de limpeza está relacionado com comportamentos mais ge-

nerosos ao distribuir recursos, ao passo que maior sentimento de nojo está ligado 

a uma avaliação mais urgente do custo-benefício de ações. Muito possivelmente 

isso pode ser explicado pelo fato de a limpeza remeter à abundância de recursos 

e o nojo, à escassez. 

Ainda em relação ao sentimento de nojo, mas considerando expressões emo-

cionais faciais, outro estudo demonstrou que dilemas morais que envolvem a vio-

lação da santidade e da justiça evocam expressões faciais de nojo. Por outro lado, 

dilemas morais que envolvem danos a um indivíduo estão relacionados a expres-

sões faciais de raiva. 
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Assim, é possível concluir que a simples modulação de emoções básicas no 

momento de um julgamento moral pode interferir significativamente nesse julga-

mento, o que leva ao questionamento acerca do papel de outras variáveis na 

mesma classe de julgamentos, como o papel da idade e do desenvolvimento. 

Considerando o desenvolvimento moral, as principais teorias podem ser 

agrupadas em três blocos: as teorias psicanalíticas, as teorias cognitivas e as teo-

rias da aprendizagem, cada qual com suas características. Por exemplo, as teorias 

da aprendizagem não dividem o desenvolvimento em estágios como a maioria; 

esses teóricos acreditam que o desenvolvimento se dá a partir da criação. Nesse 

sentido, serão abordados os principais teóricos cognitivos, como Jean Piaget e 

Lawrence Kohlberg. 

Piaget baseou muitas de suas ideias na observação naturalista de crianças 

de diferentes idades. Ele acreditava que os valores morais são construídos a partir 

da interação do sujeito com os diversos ambientes sociais, e que seria durante a 

convivência diária, principalmente com o adulto, que o indivíduo construiria seus 

valores, princípios e normas morais. Para que essas interações aconteçam, é ne-

cessário que ocorram processos de organização interna e de adaptação, a partir 

de processos de assimilação. Os esquemas de assimilação se modificam de acordo 

com os estágios de desenvolvimento do indivíduo e consistem na tentativa de so-

lucionar situações a partir de suas estruturas cognitivas e conhecimentos anteri-

ores. Piaget, ainda, argumenta que o desenvolvimento da moral abrange três fases, 

denominadas: i) Anomia, ii) Heteronomia e iii) Autonomia. A seguir se encontram 

as definições de cada uma dessas fases (2). 

Na primeira fase – Anomia (crianças até 5 anos), geralmente a moral não é 

exibida, pois as normas de conduta são determinadas pelas necessidades básicas 

da criança. Porém, quando as regras são obedecidas, o são pelo hábito, e não por 

uma consciência do que é certo ou errado. Um bebê que chora até que seja alimen-

tado é um exemplo de como são os comportamentos dessa fase. A segunda fase, 

presente tipicamente em crianças de 9 a 10 anos de idade, denomina-se Hetero-

nomia. Nessa fase, o certo é o cumprimento da regra, e qualquer interpretação di-

ferente dessa regra não é viável, pois corresponde a uma atitude incorreta. Um 

homem pobre que roubou um remédio da farmácia para salvar a vida de sua es-

posa está tão errado quanto um outro que assassinou a esposa, seguindo o racio-

cínio heteronômico. Por fim, durante a terceira e última fase do desenvolvimento 

da moral, denominada Autonomia, o respeito a regras é gerado por meio de acor-

dos mútuos, em que há flexibilização do que é certo ou errado levando em consi-

deração outros elementos que não apenas a regra moral.  

Entretanto, alguns pontos em relação à teoria clássica de Piaget devem ser 

levantados. Um aspecto positivo importante que deve ser considerado em seus 

princípios é a interferência do ambiente no desenvolvimento e que, a partir disso, 

podemos estruturar esse ambiente para que ele estimule a criança. Por outro lado, 
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também existem aspectos mais negativos que devem ser considerados, como o 

fato de que Piaget subestima o papel da cultura e da educação, no fomento e no 

alento da cognição e do desenvolvimento moral. 

Por mais que Piaget tenha sido o primeiro a oferecer uma descrição do de-

senvolvimento do raciocínio moral, o trabalho de Kohlberg teve maior impacto 

sobre o pensamento dos teóricos desenvolvimentalistas. Diferentemente de ou-

tros autores, Kohlberg divide o desenvolvimento moral em estágios, com base nas 

respostas a dilemas hipotéticos em forma de histórias. Para ele, há três níveis prin-

cipais de raciocínio moral, cada um com dois estágios. O primeiro nível é o de mo-

ralidade pré-convencional que está dividido em dois estágios. No primeiro estágio 

de orientação à punição e obediência, a criança decide o que é errado com base no 

que é punido. No segundo estágio de individualismo, propósito instrumental e 

troca, a criança segue regras quando é de seu interesse imediato. O segundo nível 

é o de moralidade convencional que está dividido em outros dois estágios – o ter-

ceiro e o quarto estágios. O terceiro estágio é o de expectativas interpessoais mú-

tuas, relacionamentos e conformismo interpessoal, em que ações morais são 

aquelas que atendem às expectativas da família ou de outro grupo significativo. O 

quarto estágio se estabelece o sistema social e a consciência, em que ações morais 

são aquelas assim definidas por grupos sociais mais amplos ou pela sociedade 

como um todo (5). Por fim, o terceiro nível é o de moralidade de princípios e pós-

convencional, que está dividido em dois estágios – o quinto e o sexto. No quinto 

estágio de orientação pelo contrato social, as atitudes do indivíduo são voltadas a 

agir de modo a alcançar o “bem maior para o maior número de pessoas”, e no sexto 

estágio de princípios éticos universais, o indivíduo desenvolve e segue princípios 

éticos por escolha própria na determinação do que é certo (5). 

Ao falar sobre Kohlberg, é necessário ressaltar que sua teoria fornece expli-

cações de como, ao longo do desenvolvimento, as pessoas podem construir “um 

entendimento maior ou mais profundo das práticas sociais particulares ou de con-

textos sociais mais específicos”. Apesar da demasiada importância que medidas 

extraídas de dilemas hipotéticos têm em sua teoria, ela é uma referência para a 

compreensão do desenvolvimento moral. 

Julgamentos e comportamentos morais são influenciados pelas emoções que 

as pessoas experimentam e sua maneira de regulá-las. Algumas emoções, como 

culpa e vergonha, estão diretamente ligadas à tomada de decisão moral (6), o que 

pode explicar uma possível diferença de percepção do ambiente que interfira no 

julgamento moral, causando diferença de gênero em relação ao julgamento moral. 

Alguns estudos demonstram que as mulheres experimentam mais emoções auto-

conscientes (vergonha, culpa etc.) do que os homens, além de relatarem maior 

preocupação empática. Esses achados estão alinhados com outros estudos que de-

monstram que a preocupação empática medeia as diferenças de gênero nos julga-

mentos morais (7). 
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Além disso, existem evidências de que homens, comparados a mulheres, re-

latam menor intensidade de algumas emoções e maior tendência a tentar compre-

ender suas emoções de forma geral. Assim, há uma certa supressão das emoções, 

o que pode levar as pessoas a ignorarem consequências emocionais aversivas dos 

dilemas morais (6). Essa tendência a suprimir as emoções é maior nos homens, o 

que pode promover atenuação das emoções aversivas ao considerar os dilemas 

morais e, portanto, uma conversão para resultados utilitários de suas decisões. 

Por outro lado, há alguns estudos que demonstram que, de fato, as mulheres ex-

perimentam reações afetivas mais fortes, o que as leva a preferir decisões deon-

tológicas, ou seja, ao julgarem uma situação moral, as mulheres refletem mais so-

bre as variáveis da situação e não apenas sobre o aspecto formal, quantitativo do 

dilema. Essas duas maneiras diferentes de experienciar as emoções guiam de ma-

neira distinta decisões e conflitos morais.  

Assim, podemos observar que existe mais de uma variável que podem inter-

ferir no julgamento de um indivíduo. O gênero, em si, não interfere diretamente 

no julgamento de um indivíduo; o que pode explicar a diferença de julgamento 

entre os gêneros é a diferença na percepção emocional e nas reações afetivas, que 

são aprendidas ao longo de nossa vida social e afetiva, o que indica que, talvez, as 

diferenças de gênero aqui apresentadas possam representar aspectos culturais, 

como a típica supressão de emoções por parte dos homens. Nesse sentido, torna-

se de fundamental importância compreender a maneira como reações afetivas 

modulam julgamentos morais e sociais, assim como o papel desses julgamentos 

na vida social e afetiva. 

Pensando assim e considerando que as interações sociais são diversas e pre-

sentes em múltiplos contextos de nosso cotidiano, e que a cada momento conhe-

cemos ou entramos em contato com um novo indivíduo (ou novo grupo), é que 

surgem alguns questionamentos como: “quais seriam os aspectos que avaliamos 

ao conhecer alguém novo?” e “como avaliamos se aquela interação é segura ou 

representa uma ameaça?”. Muitos elementos podem ser considerados, mas, fun-

damentalmente, buscamos compreender as intenções daquele indivíduo ou grupo 

e qual a capacidade / competência de realizá-las ele tem. A partir dessa observa-

ção, Fiske (3) discorre sobre o Modelo de Conteúdo de Estereótipo, em que se con-

sidera que a avaliação que fazemos das pessoas ou grupos é direcionada por meio 

de dois eixos: Afinidade e Competência. O eixo da Afinidade indica se as intenções 

do indivíduo ou do grupo são boas, a confiabilidade que ele inspira, a sua sinceri-

dade e tolerância. O eixo da Competência, paralelamente, indica se aquele indiví-

duo ou grupo é capaz de fazer aquilo a que se propõe, sua segurança, independên-

cia, competitividade e inteligência. 

Esse modelo pretende ser um reflexo da maneira como avaliamos os grupos 

ao nosso redor. Compreender esse processo é fundamental pois, a partir da avali-

ação desses dois eixos, definimos nossos comportamos em relação a cada um dos 
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grupos. Por exemplo, quando nos relacionamos com grupos dominantes, como a 

classe média ou pertencentes a religiões prevalentes em uma sociedade, eles são 

avaliados com alta Afinidade e Competência, despertando emoções como orgulho e 

admiração. Por outro lado, grupos de idosos, crianças e deficientes são avaliados 

com alta Afinidade e baixa Competência, despertando pena e simpatia. Já grupos de 

pessoas ricas e profissionais qualificados, mas que apresentam um distanciamento, 

são avaliados com baixa Afinidade e alta Competência, despertando tipicamente in-

veja e ciúme. Por fim, refugiados, moradores de rua e drogados são avaliados com 

baixa Afinidade e baixa Competência, despertando nojo e desprezo (Figura 2).  

 

 

 

Figura 2. Representação do Modelo de Conteúdo de Estereótipo baseado  

no julgamento social de Afinidade e Competência. 

 

 

 A partir disso, podemos pensar como grupos que não pertencem à classe 

dominante são percebidos, quais são os impactos dessa avaliação em nossos com-

portamentos e como nos relacionamos com eles. Para isso, podemos falar de grupos 

de deficientes físicos e de moradores de rua: cada um deles desperta determinadas 

emoções que guiam nossos comportamentos e atitudes em relação àquele grupo.  

Indivíduos com algum tipo de deficiência física, por exemplo, são avaliados 

com alta Afinidade, mas baixa Competência; dessa forma, muitas vezes são tratados 
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como incapazes, pois evocam sentimentos como pena e simpatia. Esse é um grupo 

que desperta atitudes paternalistas, de cuidado e supervisão constantes, o que co-

mumente desconsidera as variações individuais e de cada deficiência. Nesse sen-

tido, as possibilidades de desenvolvimento de habilidades que estão preservadas 

são muitas vezes desconsideradas, e eles são vistos como incapazes, o que fre-

quentemente leva esse grupo a ficar excluído da sociedade. Essa exclusão permeia 

diversos níveis: socialização, trabalho e acesso a espaços que, a priori, deveriam 

ser ocupados por todos.  

Moradores de rua, por sua vez, têm avalições baixas para as duas categorias 

e são tipicamente desumanizados. Por desumanização se entende a não atribuição 

de qualquer característica tipicamente humana a um ser humano, de modo que a 

capacidade de sentir emoções complexas como compaixão, gratidão ou admiração 

reverencial não lhes é reservada. A desumanização é um fenômeno importante, 

pois aflige a essência do indivíduo, dando aval, para quem os desumaniza, para 

cometer atos de violência e descaso. Dessa maneira, moradores de rua são habi-

tualmente tratados com brutalidade, muitas vezes sem haver implicações morais, 

pois, uma vez que eles não são vistos como seres humanos, a moral que rege os 

comportamentos de respeito e cuidado, por exemplo, não se aplica a esse grupo.  

Esse tipo de comportamento violento está associado ao desengajamento mo-

ral, descrito por Bandura (1). Esse autor discute algumas estratégias que são uti-

lizadas e que permitem que haja um desengajamento moral. Essas estratégias po-

dem ser manipuladas, fazendo com que determinados grupos não estejam sob a 

moral estabelecida e que, em defesa dessa mesma moral, atos de violência, que em 

outros contextos seriam repulsivos, tornem-se aceitáveis e sejam praticados nes-

ses grupos. Ele define sete mecanismos que validam socialmente comportamen-

tos violentos como justificação moralista, linguagem saneante, comparação social 

exoneratória, difusão da responsabilidade, deslocamento da responsabilidade, ig-

norar ou minimizar os efeitos prejudiciais de ações e desumanização das vítimas. 

Cada um desses mecanismos é fundamental para o desengajamento moral, e é a 

partir dele que determinados grupos ficam à margem. A desumanização é um im-

portante mecanismo de desengajamento moral, que tem seus fundamentos na 

percepção de que existem pessoas que pertencem a um grupo e pessoas que não 

pertencem a esse grupo, ficando, assim, à margem da sociedade. À margem pode-

mos entender pessoas que não pertencem ao grupo dominante. Essa divisão da 

sociedade em grupos pode ser feita levando em considerando diferentes aspectos, 

como status social, gênero, idade entre outros. Quando pertencemos a um deter-

minado grupo, o outro grupo e seus componentes são vistos de maneira diferente, 

sendo nossa percepção deles alterada mesmo em contextos cotidianos.  

A desumanização é, portanto, a não atribuição de características humanas a 

um grupo ao qual não pertenço. Esse é um fenômeno evidente em relações de pró-

prio grupo com outros grupos em que tendemos a avaliar o nosso próprio grupo 
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como mais competente e eficaz, nos considerando melhores e mais humanos que 

outras pessoas.  

Neste momento fica evidente as consequências sociais dessa exclusão, em 

que, de maneira geral, é possível compreender a fundamental importância dos 

processos de julgamento moral em todos esses fenômenos afetivos e sociais des-

critos no presente capítulo.  
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O estudo das emoções tem apresentado um crescimento considerável desde 

os primeiros ensaios da filosofia clássica grega até achados experimentais das 

neurociências. O desenvolvimento e as diferenças individuais se mostram precur-

sores para os estudos dos fenômenos básicos das emoções. Esse fenômeno, por 

sua vez, desempenha funções cruciais na adaptação social.  

Dessa forma, dentre as diversas definições, entende-se emoção como fenô-

menos sociais e corporais multifacetados. Dentre esses fenômenos, as experiên-

cias subjetivas têm papel importante para as emoções, pois correspondem às di-

ferenças individuais, frutos do desenvolvimento social e das bagagens particula-

res. Outro aspecto fundamental das emoções é a ocorrência de alterações a nível 

comportamental e fisiológico. Essas alterações surgem quando um indivíduo se 

depara com um evento significativo e, ao buscar assimilar esse evento, considera 

alguns aspectos, como a sua relevância para seus objetivos, quão importante é 

esse objetivo, e se esse evento vai contra ou a favor de seu objetivo. Essa relação 

entre significados e objetivos origina as respostas emocionais que podem ser ne-

gativas, relacionadas a eventos opostos aos objetivos, e positivas, relacionadas a 

eventos congruentes aos objetivos.  

As emoções podem, então, ser compreendidas como um conjunto de reações 

a um evento significativo que altera nossa disposição e maneira de nos compor-

tarmos. Diante dessa definição, podemos nos perguntar: “Estamos à mercê dessas 

alterações? São as emoções um impulso incontrolável?”. Esses são questionamen-

tos já realizados há muitos séculos; contudo, hoje sabemos que as emoções estão 

sujeitas a possíveis mudanças. Dentre as inúmeras possibilidades de comporta-

mento, que são reflexo de uma diversidade significativa de atitudes, a escolha de 
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determinada ação torna evidente a maleabilidade ao longo da trajetória do pro-

cessamento emocional do indivíduo. Assim, a emoção toma um caráter maleável, 

que enfatiza a possibilidade de sua modulação, nomeadamente a possibilidade da 

regulação emocional. Desse modo, uma resposta emocional é subordinada a pro-

cessos regulatórios preexistentes. Trata-se da capacidade de modificação da res-

posta, a fim de buscar a intensificação ou supressão da emoção vigente, sendo ela 

de caráter negativo ou positivo, implicando em um conjunto heterogêneo de pro-

cessos pelos quais as emoções são reguladas (7). 

Essa habilidade de regulação emocional só pode ser discutida a partir de 

uma compreensão mais detalhada de quais são as etapas de processamento das 

emoções. Para tanto, Gross e Thompson (10) propuseram um esquema conhecido 

como modal model, que sistematiza o processamento emocional da maneira como 

é compreendido na atualidade. A Figura 1 apresenta o modelo clássico proposto 

pelos autores e nele estão dispostas as etapas conhecidas como: situação, atenção, 

avaliação e resposta. Como situação, entende-se o momento em que indivíduo 

tem a possibilidade de entrar em contato com uma situação relevante para ele, 

cuja origem pode ser externa (do ambiente) ou interna (representações mentais). 

Após a atenção ser dirigida ou desviada desse estímulo, ocorre a avaliação desse 

estímulo, a partir da compreensão pessoal do indivíduo. Baseado nessa avaliação, 

o indivíduo experimenta mudanças subjetivas, fisiológicas e comportamentais, às 

quais chamamos de resposta (8).  

 

 

 
SITUAÇÃO 

 
ATENÇÃO AVALIAÇÃO RESPOSTA 

 

 
 

   

 

 

 

Figura 1. Adaptação do clássico modal model proposto por Gross e Thompson (10), 
que organiza em etapas em que ocorre o processamento emocional. 

 

 

Além do modelo clássico linear, Gross apresenta as mesmas etapas em for-
mato espiral (Figura 2). Essa nova disposição salienta dois pontos importantes 
acerca do fenômeno da emoção. Em primeiro lugar, a continuidade do processa-
mento emocional ao longo do tempo e, em segundo, a capacidade que a resposta 
emocional tem de alterar a situação inicial que gerou a emoção, possibilitando 
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que um novo padrão de resposta ocorra. Esses dois aspectos justificam a caracterís-
tica moduladora da emoção, pois a emoção altera a disposição do sujeito em relação 
aos eventos subsequentes, o que embasa o conceito de regulação emocional. 
 
 
 

 
 

Figura 2. Adaptação do modal model em formato espiral (8), sugerindo a possibilidade  
de uma resposta emocional gerar uma nova situação, fato que indica a  

extensão do processamento emocional ao longo do tempo. 

 

 

A regulação emocional é um campo que estuda as emoções partindo do prin-

cípio de que uma emoção pode ser prejudicial aos seres humanos, a depender da 

intensidade e do contexto em que for experimentada. Dessa maneira, a modulação 

de componentes da resposta emocional pode contribuir com o indivíduo na me-

dida em que aumenta a probabilidade de uma emoção ser favorável a ele (4). 

Nesse sentido, a regulação emocional tem como característica básica a determi-

nação de um objetivo para alterar a trajetória emocional (8).  

Imagine que você tenha sido convidado(a) para jantar na casa de seu novo 

chefe. O menu da noite poderia ser seu prato favorito, mas é justamente aquele 

prato que você jamais escolheria em um restaurante. Para manter-se de acordo 

com o ambiente em que você está e na intenção de não causar constrangimento ao 

chefe, você escolhe alterar a trajetória da emoção, tornando a experiência emocional 

menos prejudicial a si mesmo. Para que esse objetivo seja alcançado, muitas alter-

nativas de ação são possíveis. Como forma de organizar didaticamente essas alter-

nativas, Gross (9) estabeleceu as chamadas estratégias de regulação emocional, 

as quais estão dispostas de acordo com a etapa do processamento emocional. Em 

um primeiro momento, as estratégias são divididas em dois grandes grupos, um 
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com o foco nos aspectos que antecedem a resposta emocional e o outro focalizado 

na própria resposta. Assim como demonstrado na Figura 3, o autor determina 

cinco estratégias de regulação emocional possíveis: i) seleção da situação; ii) mo-

dificação da situação; iii) direcionamento atencional; iv) mudança cognitiva; e v) 

modulação da resposta, sendo os quatro primeiros itens pertencentes ao grupo 

das estratégias antecedentes à resposta e o último item o único focalizado na pró-

pria resposta. 

 

 

Figura 3. Os retângulos internos dizem respeito ao modal model (10).  
Os retângulos externos remetem às diferentes estratégias de regulação emocional,  

alinhadas a cada uma das etapas do processamento emocional. Adaptação do esquema  
criado por Gross (9) e atualizado por Gross (8). 

 

 

O fato de cada estratégia pertencer a uma etapa específica do modal model 

indica não uma rigidez na forma como esse processo acontece, mas facilita a com-

preensão de que cada estratégia tem uma das etapas do processamento emocional 

como alvo inicial para a regulação. Dessa forma, a interferência em momentos 

temporais diferentes do início processamento emocional afeta a trajetória emoci-

onal de formas também diferentes (8). 

Veja o caso da estratégia seleção da situação. Essa estratégia visa a que o 

indivíduo se comporte de forma a alterar, para mais ou para menos, a probabili-

dade de uma emoção acontecer, selecionando de fato a situação (estímulo) que 

pode gerar essa emoção. Voltando ao nosso exemplo do importante jantar na casa 

de seu chefe, como forma de prevenir o constrangimento de recusar o prato que 

será oferecido, você pode simplesmente desmarcar o jantar e evitar entrar em con-

tato com a situação constrangedora. Nesse sentido, diminui-se as chances de uma 

emoção desagradável ocorrer. Clinicamente falando, a seleção da situação pode, 
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ainda, ser utilizada para tratamento de condições severas (por exemplo, abuso de 

substâncias), alterando as situações costumeiras de contato do indivíduo com 

uma determinada emoção autodestrutiva (por exemplo, evitar sair para lugares 

onde as substâncias eram utilizadas). 

Ainda na situação, primeira etapa do processamento emocional, outra estra-

tégia de regulação emocional também é possível, a chamada modificação da si-

tuação. Ao contrário de evitar uma situação, como na estratégia anterior, a modi-

ficação da situação visa a tomar atitudes que modifiquem diretamente o contexto 

externo para alterar a trajetória emocional (3). No nosso exemplo, você poderia 

optar por aceitar o convite para jantar na casa de seu chefe, levando consigo uma 

nova opção de prato que você goste de comer, reduzindo, assim, o possível im-

pacto emocional negativo daquela situação. 

Seguindo o modal model, o tipo seguinte de estratégia de modulação da emo-

ção é conhecido como direcionamento atencional ou distração. O objetivo 

dessa estratégia é modular a trajetória emocional alterando o foco atencional do 

estímulo emocional para um estímulo alternativo (15). Esse direcionamento pode 

ocorrer de maneira extrínseca (por exemplo, deixar de olhar para uma imagem 

negativa e focar o olhar em uma imagem neutra) ou intrínseca (por exemplo, co-

meçar a pensar qual será o destino de sua próxima viagem durante um trânsito 

parado). Enquanto você come o prato que detesta, pode se distrair pensando em 

situações diferentes que te desatentem do sabor da comida.  

Há, ainda, uma forma de regulação emocional cuja atenção não deixa de estar 

voltada ao estímulo e, ainda assim, a trajetória emocional é modificada. Essa es-

tratégia, chamada de mudança cognitiva ou reavaliação cognitiva, visa à rein-

terpretação do significado do estímulo, alterando, consequentemente, o impacto 

emocional (8). Ao contrário das estratégias anteriormente definidas, a presente 

estratégia só pode ser executada na presença do estímulo emocional, uma vez que 

ocorre durante a etapa de avaliação (após o estímulo já ter sido atendido pela 

etapa anterior – como vimos na Figura 1). Por exemplo, ao contrário de pensar em 

outro estímulo durante o jantar do chefe, você pode reinterpretar o sentido da si-

tuação geradora da emoção negativa. Você pode pensar, nesse caso, que a experi-

ência de comer aquele prato não será tão desagradável como imagina e, ainda, que 

será uma situação passageira. A reavaliação cognitiva não é utilizada somente 

para diminuir uma emoção negativa, mas pode, ainda, amplificar emoções de va-

lência positiva, tornando a experiência emocional positiva mais prazerosa. 

Por fim, como única estratégia pertencente ao grupo focalizado na própria 

resposta, temos a supressão. Por ser uma estratégia temporalmente localizada 

quando a emoção já foi instalada, seu objetivo é suprimir a expressão fisiológica, 

comportamental e subjetiva dessa emoção. Um método muito comum de se fazer 

isso são práticas de respiração profunda, o que tipicamente diminui a aceleração 

cardíaca comum durante experiências emocionais de diferentes valências. Além 
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disso, pode-se também suprimir a expressão comportamental que uma emoção 

pode gerar. Durante o jantar, por exemplo, você pode controlar não só sua respi-

ração, mas também sua expressão facial de desgosto enquanto saboreia a comida, 

evitando, assim, um possível constrangimento (8). 

Entender em qual etapa do processamento emocional cada uma das estraté-

gias se encaixa nos ajuda a descrever as diferenças entre elas. No entanto, essa 

variedade de opções para se alterar a trajetória emocional constitui uma estrutura 

complexa e desafiante, uma vez que é necessário compreender o processamento 

emocional para realizar a escolha da estratégia mais adequada para regular a 

emoção naquele contexto. Outro fator importante para a compreensão da regula-

ção emocional são as diferenças individuais, pois algumas pessoas são mais habi-

lidosas em executar determinadas estratégias do que outras pessoas.  

Para auxiliar na compressão de como se dá o processo de regulação emocio-

nal, Gross (8) define um modelo de processamento da regulação emocional, 

no qual estão dispostos três estágios que orientam a implementação das estraté-

gias: i) identificação (define-se se a emoção em questão que será regulada), ii) 

seleção (planeja-se qual estratégia será mais adequada para alcançar o resultado 

esperado) e iii) implementação (elaboram-se detalhes de como a estratégia es-

colhida será executada). Para o referido autor, alterações em processos como per-

cepção, avaliação e propensão a mudanças podem impactar diretamente um des-

ses três estágios da regulação emocional (como será apresentado mais adiante 

neste capítulo). 

Apresentados os modelos teóricos que explicam as diferentes estratégias de 

regulação emocional, surge um questionamento: “Quais são os possíveis modulado-

res deste fenômeno?”. Para responder a esse questionamento, podemos considerar 

diversos aspectos da regulação emocional, e inicialmente consideraremos as estru-

turas cerebrais envolvidas nos diferentes aspectos da regulação emocional. Alguns 

estudos buscaram compreender esse fenômeno por meio da modulação da excita-

bilidade cortical dessas estruturas, a fim de verificar possíveis modulações compor-

tamentais ou fisiológicas da experiencia emocional. Nesse sentido, tecnologias como 

a Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC) têm se mostrado um 

importante instrumento de investigação, uma vez que, diferentemente de técnicas 

como a Eletroencefalografia (EEG) e a Ressonância Magnética funcional (RMf), que 

apresentam uma correlação entre comportamento e atividade encefálica, a ETCC 

possibilita o estudo do papel causal de estruturas corticais e comportamento.  

Esses estudos têm mostrado, em sua maioria, que o aumento da atividade 

cortical de regiões que envolvem o córtex pré-frontal dorsolateral direito (CPFDL) 

está tipicamente ligado a um aumento do controle cognitivo (2). Ou seja, quando 

os participantes desses estudos são instruídos a diminuir ou aumentar a emoção 

vigente (reavaliação cognitiva), essa modulação dos rótulos cognitivos ocorre de 

forma mais pronunciada. Além disso, outros estudos apresentam que a modulação 
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dessa estrutura também está ligada a uma modulação do controle inibitório e da 

flexibilidade cognitiva, o que justificaria a modulação da capacidade de controle 

cognitivo da emoção (13). Contudo, não é somente o CPFDL que está envolvido na 

regulação emocional. Outra importante estrutura tem chamado significativa aten-

ção nos estudos com neuromodulação: o córtex pré-frontal ventrolateral (CPFVL). 

Os achados têm demonstrado que essa estrutura apresenta diferentes papéis na 

regulação emocional, a depender do hemisfério: tipicamente, um aumento da ati-

vidade de hemisfério esquerdo está relacionado a uma manipulação de processos 

atencionais, enquanto o aumento de hemisfério direito está relacionado a um au-

mento de processos de coping (movimento de mudança) e avaliação de situações 

de risco (13). 

Dessa forma, é possível compreender que o uso de neuromodulação no es-

tudo da regulação emocional pode contribuir significativamente para melhor 

compreensão do papel de estruturas corticais nesse processo regulatório. Ainda 

buscando compreender e contribuir com o estudo desse tópico, são utilizadas ou-

tras tecnologias, como no trabalho de Marques e Morello (13). Esses autores veri-

ficaram que o registro da atividade cardiográfica permite compreender que o 

tempo de intervalo interbatidas apresenta aceleração inicial quando um indivíduo 

se encontra diante de uma imagem negativa, durante o emprego da estratégia de 

reavaliação cognitiva. Interessante destacar que, quando esse mesmo indivíduo é 

requisitado a pensar que essa situação negativa é mais intensa, ele recruta maior 

atividade cardíaca do que quando a tarefa é pensar que a situação é menos nega-

tiva. Assim, maior dificuldade / demanda cognitiva está relacionada com maior 

recrutamento de sistema nervoso simpático. Por outro lado, não apenas tecnolo-

gias neurocientíficas possibilitam uma melhor compreensão do tema, mas tam-

bém treinos de meditação e estímulos emocionais positivos podem contribuir. 

Nessa perspectiva e levando em consideração que a regulação emocional é 

uma habilidade cognitiva que, comumente, encontra-se prejudicada em determina-

das condições patológicas (por exemplo, Depressão Maior), fica evidente a impor-

tância de melhor compreendê-la. Além dos aspectos anteriormente levantados, a 

regulação emocional tem papel central em habilidades relacionadas ao funciona-

mento afetivo e social. Diante disso, estudos recentes têm buscado investigar alter-

nativas de se ampliar a efetividade das estratégias de regulação emocional. Algumas 

dessas formas têm sido frequentemente associadas a práticas meditativas (5, 11).  

O primeiro tipo de meditação a ganhar destaque nas pesquisas empíricas, 

mostrando resultados satisfatórios no bem-estar emocional das pessoas, é a co-

nhecida meditação Mindfulness. Essa prática consiste em aprimorar a habilidade 

de direcionar a atenção para um estímulo determinado (por exemplo, respiração, 

sensações corporais, pensamentos), mantendo a consciência focada no momento 

presente e adotando uma postura de abertura e aceitação em relação aos conteú-

dos que surgirem à consciência (5). Com os fundamentos básicos enraizados na 
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filosofia Budista, a prática de Mindfulness visa à diminuição de emoções negativas 

e aumento das positivas, conceito esse que se assemelha consideravelmente ao 

princípio da regulação emocional: modular uma emoção para aumentar a proba-

bilidade de ela ser mais favorável e menos prejudicial ao indivíduo (8).  

Além da semelhança conceitual entre a regulação emocional e a meditação 

Mindfulness, elas também se aproximam a nível neurobiológico. Assim como apre-

sentado por Morawetz et al. (14), estudos anteriores já mostraram que ambas as 

estratégias recrutam as mesmas estruturas cerebrais, a saber: córtex pré-frontal 

e amígdala. Durante o processo de regulação emocional, a amígdala, estrutura ti-

picamente ativada diante de estímulos emocionais, tem sua atividade inibida pela 

ativação do córtex pré-frontal (14). Esse dado indica que, assim como igualmente 

demonstrado por estudos comportamentais e fisiológicos, o treino de Mindfulness 

promove melhorias na habilidade de regulação emocional (11). Nesse sentido, a 

prática sistematizada de direcionar a atenção para o momento presente parece 

ter uma relação estreita com a amplificação do controle emocional. 

Paralelamente à meditação Mindfulness, outro grupo de práticas meditativas 

vem crescendo em publicações a respeito da relação com a regulação emocional. 

De acordo com Galante et al. (6), o grupo das Meditações Baseadas na Bondade 

(tradução livre de Kindness-based meditation) engloba as meditações da compai-

xão. Um tipo bem famoso de meditação pertencente a esse grupo é a meditação da 

bondade amorosa (loving-kindness meditation). Assim como a Mindfulness, a me-

ditação da bondade amorosa consiste em regular a atenção para um determinado 

estímulo (5); no entanto, apesar de semelhantes no tocante ao treino atencional, 

a bondade amorosa se difere da Mindfulness na medida em que o estímulo atenci-

onal está diretamente relacionado à ampliação de emoções positivas. Durante a 

meditação, o praticante é convidado a repetir mentalmente frases como: “que 

você seja feliz e se livre de seu sofrimento”, ou em visualizar uma luz emanada em 

direção a outras pessoas, representando sentimentos de gentileza e amor. O fun-

damento budista a partir do qual a meditação da bondade amorosa foi desenvol-

vida pressupõe o cultivo da gentileza incondicional por si mesmo e pelos outros, 

além do desenvolvimento a longo prazo de atitudes bondosas e altruístas (6). 

Enquanto a meditação Mindfulness demonstra resultados eficazes e expres-

sivos na regulação emocional, quando praticada em longo prazo, a meditação da 

bondade amorosa tipicamente demonstra efeito igualmente eficaz, porém imedi-

ato e direto, na modulação das emoções. Levando em consideração a diferença de 

conteúdo de ambas as meditações, torna-se fácil imaginar que meditar com base 

na ampliação de emoções positivas tende a causar uma influência direta na apli-

cação posterior de estratégias que visam a esse mesmo objetivo. 

Dessa forma, partindo do pressuposto de que emoções positivas podem modu-

lar a capacidade de regulação emocional, e de que o uso de estratégias de regulação 

emocional pode modular os estados afetivos, é possível questionar o papel do uso 
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dessas estratégias para modular julgamentos em relação a situações e eventos 

morais (ver o capítulo Desenvolvimento e Julgamento Moral para melhor compre-

ensão acerca do que vem a ser julgamento moral). 

O estudo de Feinberg et al. (3), por exemplo, apontou que o hábito de reava-

liação cognitiva influencia a rigidez do julgamento moral, fazendo com que indiví-

duos que apresentam alta frequência de reavaliação cognitiva também apresen-

tem julgamento moral mais liberal (menos rígido em relação a dilemas morais). 

Além disso, os autores constataram que o julgamento moral mais liberal estava 

relacionado com mais comportamentos de reavaliação (mudança de perspectiva) 

da situação moral apresentada entre o momento da primeira sensação emocional 

(imediatamente após a apresentação da situação) e o momento da resposta de ca-

tegorização da situação entre muito errada e nada errada. Esse último achado de-

monstra que mesmo a resposta emocional automática estando presente no início do 

processamento moral, a reavaliação dos rótulos cognitivos é capaz de alterar o jul-

gamento moral subsequente (3). Nesse sentido, outro estudo revelou que os hábitos 

de reavaliação cognitiva, além de estarem relacionados com comportamentos me-

nos conservadores, também estão relacionados com menor comportamento de su-

porte a políticas conservadoras, o que demonstra que esse controle cognitivo possui 

influência tanto no julgamento moral quanto nas atitudes morais (12).  

De maneira geral, esses achados indicam que a regulação emocional faz 

parte do desenvolvimento emocional adequado. É por meio dessa habilidade que 

desenvolvemos a capacidade de avaliar, monitorar e modificar as reações emoci-

onais e, portanto, nosso comportamento. Dessa maneira, a regulação emocional 

tem um importante papel social, uma vez que a boa utilização dessas estratégias 

nos permite ter comportamentos mais adequados e adaptados. Além de uma boa 

habilidade de regulação emocional ser um preditor de saúde mental, ela também 

tem o papel de organizar nossa comunicação social, processos de personalidade, 

realização de metas e processamento cognitivo.  

Diante dessa gama de papéis, a regulação emocional tem grandes implica-

ções na vida social, estando relacionada com a qualidade de nossas experiências 

emocionais, funções cognitivas e desenvolvimento acadêmico. Uma boa regulação 

emocional está associada com a habilidade de concentração e capacidade de adiar 

a obtenção de algo prazeroso em prol de maiores ganhos futuros, além de ser fun-

damental para o manejo de situações de estresse e ansiedade. Isso posto, fica evi-

dente que a regulação emocional é fundamental para nossa vida social; mas qual 

seria o papel da regulação emocional em comportamentos sociais como pre-

conceito e estereótipos? Quais seriam os impactos da regulação emocional 

para grupos marginalizados e estigmatizados?  

Antes de responder a esses questionamentos, é importante ressaltar alguns 

aspectos que permeiam nossos relacionamentos sociais. Ao entrarmos em contato 

com as pessoas, criamos protótipos que nos ajudam a compreender o mundo, 
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economizando esforços (1). Esses padrões são definidos de acordo com valores e 

normas socialmente estabelecidos que, mesmo que em algum momento tenham 

deixado de ser verdadeiros, passam a guiar nosso comportamento de aproxima-

ção ou evitação de determinados grupos. Além disso, os protótipos são importan-

tes, pois, a partir deles, temos comportamentos mais adaptados; por outro lado, 

eles também podem ser não adaptativos quando estão associados a preconceito e 

comportamentos agressivos em relação a outros grupos (1).  

Ao compreendermos que esses padrões são socialmente definidos, fica evi-

dente que toda a sociedade é influenciada por eles, e mesmo os indivíduos que são 

estigmatizados estão sujeitos a esses padrões de associação. Essas associações po-

dem levar a comportamentos de preconceito de duas naturezas: o preconceito ex-

plícito e o preconceito implícito, sendo que esse último não passa por processos 

de racionalização. O autoestigma é uma forma de preconceito implícito. A associ-

ação implícita indica a maneira como vamos criando relações entre característica 

e grupos, assim formando a sua representação. Nesse tipo de associação, criamos 

grupos por meio de sua semântica e, assim, ligamos determinados conteúdos a 

determinados grupos. Por exemplo, considerando achados norte-americanos, ti-

picamente se observa que caucasianos associam negros mais rapidamente a ar-

mas e palavras negativas, enquanto caucasianos são associados mais rapidamente 

a objetos e palavras positivas. 

Dessa forma, a maneira como estruturamos nossos pensamentos impacta 

diretamente a sociedade, inclusive pessoas que pertencem a grupos estigmatiza-

dos. Esses grupos que são estigmatizados também são grupos de risco para o de-

senvolvimento de problemas de saúde mental, visto que suas capacidades de 

adaptação / regulação emocional podem se encontrar comprometidas. Esse fato 

pode estar associado à própria estigmatização, que pode ser evidenciada por meio 

de comportamentos explícitos ou implícitos. Os testes de associação implícita po-

dem ser uma importante ferramenta para indicar vulnerabilidade para desregu-

lações emocionais e desordens psicológicas em grupos tipicamente estigmatiza-

dos, uma vez que atitudes implícitas de autoestigma, nesses grupos, são mais sus-

cetíveis a experiências emocionais do que atitudes explícitas de estigmatização. 

Dessa forma, a associação implícita tem impacto muito mais profundo em regras 

não ditas e experiências emocionalmente frustrantes do que de atitudes evidentes 

de preconceito.  

A própria estigmatização implícita está associada a algumas estratégias de 

enfrentamento do preconceito: ruminação e supressão. A supressão é uma estra-

tégia de regulação emocional que está ligada à dissimulação; nesse sentido, a au-

toestigmatização utiliza essa estratégia como uma maneira de enfrentamento dos 

estigmas impostos. Contudo, essas estratégias, utilizadas nesses contextos, estão as-

sociadas a fatores de risco para o desenvolvimento de problemas de saúde mental, 

pois, mesmo com a regulação diminuindo o sofrimento relacionado ao estigma, ao 
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mesmo tempo não altera a condição do estigmatizado. Assim, podemos concluir 

que o papel da regulação emocional em comportamentos sociais como precon-

ceito e estereótipos é importante, pois possibilita diminuição do sofrimento cau-

sado a grupos estigmatizados, além de algumas estratégias como a supressão po-

derem servir de indício para problemas de saúde mental. 

Dessa forma, juntando os principais achados descritos neste capítulo, torna-

se evidente o papel da regulação emocional na vida social e afetiva de todos nós, 

reforçando a ideia de que uma melhor compreensão desse fenômeno é de funda-

mental importância para o avanço social, seja em relação à saúde pública como 

em relação a fenômenos de ordem social.  
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Como nós percebemos o mundo?  

Nós temos sistemas sensoriais complexos capazes de conectar informações 

do meio ambiente à percepção mental do mundo. Podemos considerar cinco prin-

cipais categorias de sistemas sensoriais: visão, audição, olfato, paladar e somatos-

sensorial. Entretanto, dentro dessas categorias estão contidos subgrupos de siste-

mas como o vestibular, o proprioceptivo, o térmico, o doloroso, entre outros. Esses 

sistemas recebem os estímulos e os transformam em sinais elétricos que os con-

duzem como informação neural para áreas cerebrais subcorticais e corticais para 

serem processados; então, os estímulos são percebidos e interpretados cognitiva-

mente. Os processos básicos sensoriais interagem com outras redes neuronais 

como a cognição e a emoção e orientam o comportamento do indivíduo diante das 

informações que são acessadas no ambiente, seja para a execução de tarefas, para 

o reconhecimento de faces e para a compreensão da fala. 

As representações neurais sensoriais são construídas, ao longo da vida, por 

meio de uma rede de interação entre áreas cerebrais corticais e subcorticais que 

codificam mapas multissensoriais do espaço e das partes do nosso corpo. Esses 

mapas multissensoriais otimizam o processamento das informações unimodais e 

multimodais e aumentam a precisão das interações sensoriais. Todavia, os neurô-

nios unimodais recebem informações de um único sistema sensorial, e os neurô-

nios bimodais e multimodais são responsáveis pela recepção das informações si-

multâneas de duas sensações ou mais (estímulos visuais e/ou auditivos e/ou so-

matossensoriais); ademais, os campos receptivos dessas células multissensoriais 

são dispostos em regiões cerebrais específicas, chamadas de zonas heteromodais, 

para fornecer um mapa funcional do mundo externo.  
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As chamadas zonas heteromodais são regiões cerebrais de convergência de 

estímulos aferentes de múltiplas modalidades sensoriais e contêm neurônios res-

ponsivos a mais de um estímulo sensorial. Estudos recentes identificaram grande 

número dessas zonas no cérebro. Entre essas áreas estão a porção anterior e pos-

terior do sulco temporal superior, incluindo o córtex de associação temporopari-

etal, o córtex parietal posterior (CPP), incluindo as áreas intraparietais, ventral 

(VIP) e a lateral (LIP), córtex pré-frontal e córtex pré-motor (CPM). As zonas de 

convergência multissensoriais também têm sido identificadas em estruturas sub-

corticais, incluindo o colículo superior, o claustrum, os núcleos pulvinar medial e 

supragenicular do tálamo e o complexo amigdaloide (3). 

O colículo superior é uma importante área heteromodal, é a mais estudada 

até o momento, e está localizada na região subcortical, assim como o CPP e suas 

sub-regiões intraparietais, que estão na região cortical do cérebro. Nessas áreas 

existe uma grande quantidade de neurônios multissensoriais, e nelas estão conti-

das representações espaciais mapeadas e formadas no desenvolvimento do cir-

cuito neuronal sensorial. Para facilitar as funções cerebrais, os mapas multissen-

soriais são codificados em eixos de coordenadas comuns, tais como mapas visual-

somatossensorial e auditivo-visual.  

As interações multissensoriais, por meio das integrações de diferentes moda-

lidades (visual-somatossensorial e auditivo-visual), são processadas por dois fato-

res: a sincronicidade e a correspondência espacial dos estímulos. Então, quando 

dois ou mais estímulos ocorrem ao mesmo tempo e no mesmo espaço, eles são tipi-

camente conectados a uma única percepção, chamado de interação crossmodal e 

detectado mais rapidamente que um outro estímulo sozinho, diminuindo a janela 

temporal da interação multimodal. A facilitação crossmodal pode ser mostrada no 

efeito-limite de detecção, como demonstrado em um estudo em que a sensitividade 

dos participantes aos estímulos visuais apresentados abaixo do limite de luminância 

foi aumentada por um estímulo sonoro simultâneo apresentado no mesmo local es-

pacial. Esse efeito crossmodal foi interrompido quando os dois estímulos sensoriais 

foram separados no espaço ou apresentados com atraso no tempo de mais de 500 

milissegundos. Então, é por meio da interação crossmodal que acontece a maior 

parte dos processos sensoriais, o que permite precisão e rapidez nas interações e, 

consequentemente, respostas comportamentais quase que automaticamente à re-

cepção dos estímulos. Isso nos faz perceber o mundo (7).  

 

DESENVOLVIMENTO DA INTEGRAÇÃO MULTISSENSORIAL 

 

Desde a formação fetal intrauterina, estamos a todo momento sendo estimu-

lados pelas informações sensoriais de um ambiente complexo. Essas sensações são 

transformadas em sinais elétricos desde muito cedo, e percebemos e interpretamos 
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esses estímulos conforme o desenvolvimento cognitivo e a nossa experimentação 

sensorial. O desenvolvimento da integração multissensorial tem fundamentação 

teórica bem estabelecida e é possível compreender processos básicos dos siste-

mas sensoriais logo após o nascimento. Aqui serão apresentadas evidências de 

pesquisas científicas reportadas em uma revisão extensa da literatura sobre essa 

temática (5). 

Estudos trazem relatos interessantes a respeito das sincronias sensoriais em 

bebês que os ajudam a perceber o ambiente ao seu redor. Nesse sentido, após al-

gumas horas do nascimento, os bebês são capazes de aprender por meio do em-

parelhamento visual-sonoro e, dessa forma, conseguem de maneira básica sincro-

nizar informações bimodais, como mostrado em recém-nascidos que podem co-

nectar objetos e estímulos linguísticos. Nessa evolução, bebês com 4 meses já as-

sociam e vinculam objetos aos sons específicos dos respectivos objetos, inte-

grando aquilo que vê com o som que é produzido, e, então, é capaz de fazer o re-

conhecimento. Esse processo de detecção e integração temporal é considerado 

primordial para processos integrativos que influenciarão os processos cognitivos 

diversos, dentre eles o de aprendizagem, de memória, de maior engajamento aten-

cional pela otimização dos processamentos sensoriais.  

Além desses, outros aspectos básicos que advêm dos sistemas sensoriais e 

são cruciais para a sociabilidade do bebê e da criança são o reconhecimento facial 

e o seu papel nas emoções. No reconhecimento facial, o sistema visual tem prefe-

rência modulatória na interação multimodal em bebês. Bebês com apenas 2 meses 

conseguem conectar informações fonéticas entre vozes e movimentos labiais; 

essa conexão se torna mais efetiva quando apresentados estímulos sincrônicos 

entre movimentos labiais e som congruentes. Os bebês com 4 meses, além do pro-

cessamento de estímulos sincrônicos, são capazes de adicionar um componente 

emocional ao som e, então, podem fazer a discriminação do estímulo ou do objeto. 

Diante do exposto, é possível sugerir que, mesmo em bebês ainda em desenvolvi-

mento neurocognitivo, a integração multissensorial tem papel importante na per-

cepção e experimentação do mundo para o indivíduo. Ademais, pesquisas cientí-

ficas têm mostrado que a estimulação multissensorial precoce em bebês, princi-

palmente com uso combinado de sensações variadas, aumenta as habilidades de 

discriminação perceptual, afetiva e cognitiva em bebês e em pré-escolares.  

Quanto à janela temporal da integração multissensorial, está relacionada 

com a interação multimodal de diferentes informações sensoriais que são depen-

dentes da congruência espacial e temporal dos estímulos. Apesar da compreensão 

de que interações mais robustas tendem a ocorrer em menores janelas temporais, 

estudos ainda são inconclusivos sobre o processo de maturação, mas possivelmente 

a plasticidade neuronal ocorra até o final da infância. Pesquisadores defendem que 

a maturação dos sistemas sensoriais é um processo longo e dinâmico no qual ocor-

rem mudanças cognitivas e reorganizações das redes neurais que acontecem até o 
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início da vida adulta, e é possível que, ao longo do tempo, a integração multissen-

sorial seja aprimorada quanto à precisão e à sua progressão. Com base nessas in-

formações é possível afirmar a capacidade de adaptabilidade e de modulação neu-

ronal ao ambiente durante essa fase da vida, como a plasticidade e reorganização 

das redes neurais após uma privação sensorial temporária ou permanente com 

intuito de bom funcionamento cerebral. 

 

O ESQUEMA CORPORAL E A INTEGRAÇÃO MULTISSENSORIAL 

 

A maior parte das atividades desempenhadas no dia a dia é realizada auto-

maticamente, e não nos damos conta de quão complexos e sofisticados são os me-

canismos neurais e psicológicos básicos que envolvem a percepção do nosso 

corpo, do espaço que está ao nosso redor, da execução da ação motora propria-

mente dita, e de como o nosso cérebro modula essa percepção por meio de estí-

mulos multissensoriais envolvidos nesse processo. 

Temos a consciência de que nosso corpo nos pertence; com isso, não obser-

vamos e controlamos os nossos movimentos enquanto realizamos a atividade. A 

autoconsciência corporal está centrada nas nossas experiências subjetivas im-

pregnadas no nosso corpo físico. É por meio dessa autoconsciência corporal que 

entendemos que temos um corpo e que o sentimos como próprio, compreende-

mos que esse corpo ocupa um local no espaço e que existe um espaço ao seu redor. 

A formação dessa autoconsciência do próprio corpo depende da integração de si-

nais corporais de diferentes modalidades sensoriais e é primariamente determi-

nada pelas entradas proprioceptivas e vestibulares que sinalizam a localização 

das partes do corpo e de todo o corpo no espaço, assim como da informação visual 

que sinaliza o formato e a estrutura do corpo e que está dentro de um espaço li-

mitado ao redor do corpo, denominado espaço peripessoal (1). 

A sensação de propriedade envolve um forte componente aferente, por meio 

de sinais periféricos que indicam o estado do nosso corpo. Esses sinais periféricos 

podem ser advindos de estímulos sensoriais de apenas uma modalidade, ou seja, 

unimodal, como, por exemplo, a sensação causada pelo toque de um algodão em 

uma parte do corpo sem o auxílio da visão. No entanto, a experiência multimodal, 

que consiste na interação de estímulos de modalidades diferentes, permite melhor 

compreensão do processamento sensorial relacionado ao corpo, como, por exem-

plo, a possibilidade de ver a sua mão sendo tocada por um algodão. Essas informa-

ções aferentes são conduzidas para níveis subcorticais e corticais do cérebro que 

tornam a percepção consciente do corpo. Portanto, o senso de propriedade corporal 

deve ser considerado como resultado de processos do cérebro que integram dife-

rentes sinais sensoriais (somatossensoriais, vestibulares, visual) e geram represen-

tações do corpo que são cruciais para a percepção corporal e para a ação motora, o 
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que é chamado de esquema corporal. O esquema corporal é um sistema de capaci-

dades sensório-motoras que funciona de forma inconsciente ou sem a necessidade 

de um acompanhamento perceptual do corpo. É a representação dinâmica das po-

sições das partes do corpo em movimento ou em posição estática.  

As posições espaciais das partes do corpo e dimensões são calculadas por meio 

da combinação de informações provenientes de diferentes modalidades somatos-

sensoriais, como a propriocepção, a cinestesia e o tato. A visão auxilia nessa forma-

ção do esquema, mas não é uma informação sensorial essencial. A propriocepção é 

considerada a principal fonte de informação para o esquema corporal, pois tem a 

função de localizar de forma intrínseca a posição do corpo no espaço. Então, a inte-

gração múltipla desses sinais sensoriais é crucial para construção e manutenção da 

representação do corpo no espaço. Além disso, essas informações multissensoriais 

interagem com os sistemas motores na ação motora, tornando o esquema corporal 

capaz de localizar e perceber a posição da parte do corpo no espaço e contribuir 

para a execução da ação envolvida na interação com o ambiente (1).  

A construção neural do esquema corporal é formada ao longo da vida, 

quando ocorre a atualização dinâmica durante a infância, a partir das experiências 

sensoriais vivenciadas pelo corpo e na sua interação com o ambiente, de forma 

isolada ou no movimento. Essa experimentação sensorial é essencial para a efici-

ência da ação motora e da habilidade funcional em um determinado espaço. 

Além da interação do esquema corporal com o ambiente, estudos demons-

traram a interação do esquema corporal e da interação social, como no estudo re-

alizado por Haswell et al. (9), que verificaram a relação das representações inter-

nas da ação e do prejuízo na interação social como na comunicação verbal e não 

verbal. Nesse estudo, os padrões de generalização foram mensurados para enten-

der como as crianças aprendem a controlar um instrumento novo. Para aprender 

a executar um movimento, o cérebro constrói uma associação entre comandos 

motores e feedback sensorial. Esses modelos internos permitem que o cérebro 

preveja as consequências sensoriais dos comandos autogerados e produza co-

mandos motores que maximizem o movimento com menor esforço. A tarefa desse 

estudo foi um jogo que utilizava um braço robótico na mão da criança para captu-

rar os animais que tinham fugido de um zoológico. Foram medidos os padrões de 

generalização de como as crianças aprenderam a controlar um instrumento novo, 

que foram relacionados com a avaliação da função motora geral, com a interação 

social e com a imitação (praxia). Os resultados demonstraram que o cérebro de 

crianças com transtorno do espectro do autismo (TEA) construiu uma maior as-

sociação entre comandos motores autogerados e a propriocepção, quando com-

paradas com as crianças com desenvolvimento típico. Também mostraram que, 

que quanto maior foi a dependência proprioceptiva dessas crianças na tarefa, 

maior a deficiência na função motora geral, na interação social e na imitação (pra-

xia) (9).  
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Os resultados desse estudo podem ser explicados pelas alterações sensoriais 

encontradas nas crianças com TEA. Evidências mostram que crianças com TEA 

apresentam uma relação desproporcional e inversa entre detecção e atenção de 

sensações corporais internas e a capacidade de incorporar estímulos externos, ou 

seja, quanto maior o engajamento nos estímulos internos, menor a capacidade de 

incorporar estímulos externos, resultando, então, na deficiência da consciência 

corporal e da habilidade motora. 

Nessa linha, estudos têm usado paradigmas de ilusões perceptivas para com-

preender qual o papel da integração multissensorial nas representações corporais 

e como elas são mapeadas no cérebro. Para isso, as ilusões perceptivas são reali-

zadas por meio de estímulos sensoriais simultâneos de congruência espacial e 

temporal, demonstrando que as representações do corpo e do espaço peripessoal 

podem ser moduladas após segundos de manipulação sensorial. Atualmente, a ilu-

são da mão de borracha é um dos paradigmas ilusórios mais estudados para com-

preensão da representação somatossensorial e consciência corporal. 

 

Ilusão da mão de borracha e  

Transtorno do Espectro do Autismo 

 

A ilusão da mão de borracha foi inicialmente descrita por Botvinick e Cohen, 

em 1998, como uma experiência perceptiva de interação da visão, tato e proprio-

cepção, suficiente para modular a autoatribuição do corpo. Nessa ilusão especifi-

camente, é usada uma mão de borracha com características semelhantes às da 

mão humana, que é posicionada ao lado da mão do indivíduo, promovendo um 

pequeno desvio espacial entre as mãos. Então, para que a ilusão ocorra, é neces-

sário que as mãos sejam estimuladas por pincéis de forma sincrônica no tempo e 

precisamente no mesmo local espacial. Dois pincéis tocam a mão de borracha que 

está sendo vista pelo indivíduo e a mão humana, que está fora da visão do indiví-

duo. Os toques com os pincéis são realizados de forma sincrônica e congruente, e 

três sistemas sensoriais são ativados: o tátil (por meio de estímulos sincrônicos 

dos pincéis na mão do indivíduo e na mão de borracha), o visual (visualização do 

estímulo tátil na mão de borracha) e proprioceptivo (a percepção da localização 

da própria mão no espaço). Após alguns segundos da vivência visuo-tátil-propri-

oceptiva, os indivíduos referem uma sensação de propriedade da mão de borra-

cha, e o relato comum é “parece que o toque que eu estou sentido está localizado 

na mão de borracha que eu estou vendo ser tocada” (2). Portanto, nesta ilusão 

perceptiva há um conflito das informações sensoriais visuais, táteis e propriocepti-

vas. Nesse caso, a congruência temporal e espacial dos estímulos integra as informa-

ções sensoriais e aumenta a velocidade de condução e processamento dessas sen-

sações; portanto, percebemos que podemos sentir o que estamos vendo. Contudo, 
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indivíduos com alteração dessas informações sensoriais internas (propriocepção) 

ou externas (tato e visão) ou dos seus processamentos podem apresentar defici-

ência na representação corporal. 

Além da percepção de propriedade corporal da mão de borracha, os indiví-

duos realizam um teste de localização proprioceptiva da sua própria mão com os 

olhos fechados antes e depois da ilusão perceptiva; todavia, há uma modificação 

na percepção proprioceptiva da própria mão quando comparado antes e depois 

da ilusão da mão de borracha. Após a ilusão, o indivíduo julga a posição da sua 

mão no local ou próximo do posicionamento da mão de borracha. Com esse teste 

é possível verificar se há alteração na capacidade de localização do próprio corpo 

no espaço, ou se há dependência das informações proprioceptivas.  

Diante do exposto, estudos têm usado o paradigma da ilusão da mão de bor-

racha em indivíduos com TEA para compreender a relação das alterações multis-

sensoriais e da representação corporal. Como explicado anteriormente, indiví-

duos com TEA apresentam disfunção na integração das informações sensoriais, 

com alteração na consciência corporal e nas habilidades sociais, além de déficits 

em linguagem, comunicação, interesses restritos e comportamentos repetitivos. 

Esses indivíduos apresentam melhor processamento de estímulos sensoriais uni-

modais, porém com deficiência no processamento de estímulos multimodais. 

Ainda não estão claros os mecanismos neurobiológicos do TEA; entretanto, é pos-

sível afirmar a maior dependência das informações proprioceptivas para repre-

sentação corporal e dos padrões motores, alteração na integração de sistemas 

sensoriais diferentes, possivelmente justificada pelo atraso no desenvolvimento 

das áreas corticais e subcorticais heteromodais, quando crianças com TEA são 

comparadas com crianças neurotípicas.  

Partindo desse contexto, pesquisadores realizaram estudos com o uso da ilu-

são da mão de borracha em indivíduos com TEA e verificaram que, apesar da difi-

culdade de processamento multissensorial, foi possível vivenciar a percepção ilu-

sória de propriedade corporal da mão de borracha, porém com menor intensidade 

ilusória e maior tempo para perceber a ilusão, quando comparados com indiví-

duos neurotípicos, possivelmente pela menor sensibilidade a discrepâncias visuo-

tátil-proprioceptivas. Quanto à localização proprioceptiva da própria mão, os in-

divíduos com TEA apresentaram maior acurácia proprioceptiva, evidenciando 

maior dependência de estímulos corporais internos, como encontrado em outros 

estudos discutidos anteriormente (11).  

Nessa linha, um outro fator estudado na ilusão da mão de borracha é a habi-

lidade social de crianças com TEA, que é discutido a partir da capacidade de so-

breposição da própria mão em uma mão de borracha. Dessa forma, pesquisadores 

mostraram que crianças com TEA com maior habilidade empática experienciaram 

com maior intensidade a ilusão da mão de borracha (4). Assim, a partir dos estu-

dos realizados usando esse paradigma ilusório em crianças com TEA, tem sido 
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possível ampliar a compreensão dos múltiplos sistemas sensoriais envolvidos 

nesses distúrbios com influência da consciência corporal e de habilidade social. 

 

INTEGRAÇÃO MULTISSENSORIAL NOS  

DISTÚRBIOS DO DESENVOLVIMENTO 

 

Existem vários distúrbios do neurodesenvolvimento, que englobam, por 

exemplo, o Transtorno do Espectro do Autismo, a Dislexia, o Transtorno do Déficit 

de Atenção com ou sem Hiperatividade, Deficiência Intelectual, entre outros. Diante 

dos diversos fatores que causam esses distúrbios, ocorre a alteração do crescimento 

cerebral e, por consequência, do seu desenvolvimento; dentre as alterações funcio-

nais do cérebro estão os sistemas sensoriais, principalmente na capacidade da sua 

integração para, então, exercer as suas funções diante das demandas somatossen-

soriais, motoras e cognitivas. Pesquisas científicas têm trazido evidências a respeito 

das disfunções da integração multissensorial nos diferentes distúrbios.  

Transtorno do Espectro do Autismo 

Os indivíduos com TEA, além das características do distúrbio e das disfun-

ções de representação corporal e de habilidade social já abordadas anteriormente, 

apresentam outras alterações sensoriais, como no processamento audiovisual. 

Portanto, nesse caso ocorre uma falha na recepção das informações visuais e au-

ditivas pelos neurônios modais e multimodais e na integração audiovisual, e logo 

aumenta o número de entradas aferentes unimodais. Por isso, é comum indiví-

duos com TEA perceberem o mundo de forma mais barulhenta, e, como conse-

quência, há diminuição das pistas sociocríticas, com impacto na reciprocidade so-

cial (13). Além desses aspectos, a alteração na percepção audiovisual promove di-

minuição no desenvolvimento da comunicação. 

Dislexia 

A dislexia é caracterizada como um transtorno de aprendizagem, no qual há 

dificuldade no reconhecimento fluente de palavras, na decodificação e na ortografia. 

O processo de aprendizagem de leitura requer a formação de associações crossmo-

dais a fim de que se formem relações entre os códigos e os sons, concretizadas o 

suficiente para que sejam utilizadas de forma automática. O que ocorre na dislexia 

é justamente um atraso ou bloqueio na automatização do mapeamento grafema-

fonema, dificultando esse processo. A dislexia é comumente diagnosticada du-

rante os anos escolares e se caracteriza por dificuldades persistentes na aprendi-

zagem de habilidades de leitura.  

Dentre alguns fatores que estão relacionadas à causa da dislexia, a integração 

multissensorial assume papel importante na aquisição da habilidade da leitura, 

tendo como função a associação rápida e precisa entre informações visuais (escrito) 
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e auditivas (verbal). Portanto, o déficit no processamento audiovisual pode ocasi-

onar dificuldades em associar informações verbais aos estímulos visuais apropri-

ados. Nessa linha, estudos de neuroimagem têm mostrado déficits fundamentais 

na integração letra-som em crianças com dislexia do desenvolvimento, com alte-

rações no processamento de cadeias de letras e dígitos (5). 

Além desses aspectos, estudos recentes têm mostrado que outro fator pode 

influenciar a aquisição da habilidade da leitura em crianças com dislexia: a veloci-

dade de processamento das modalidades áudio-verbal, visuo-verbal, visual e visuo-

visual. Então, a alteração temporal da integração audiovisual resulta em desempe-

nho ruim na velocidade de processamento rápido quando crianças com dislexia são 

submetidas a tarefas de consciência fonológica (áudio-verbais) e de nomeação rá-

pida (visuo-verbais) e comparadas com crianças com boa habilidade de leitura (12). 

Nesse seguimento, revisão de literatura recente (5) apontou que, além do aco-

metimento do processamento unimodal da informação verbal e não verbal, o déficit 

central da dislexia está no processamento atípico temporal de informações multi-

modais audiovisuais. A revisão mostra que essas crianças apresentam baixo desem-

penho na comparação de dois padrões de estímulos audiovisuais ou em diferentes 

modalidades sensoriais, como audiovisual, auditiva e tátil. Esses déficits podem ser 

demonstrados por meio do paradigma experimental de McGurk, que pode ser con-

siderado uma ferramenta útil na investigação do processamento temporal intermo-

dal. O paradigma consiste em um vídeo contendo um locutor produzindo um fo-

nema (segmento da fala) incongruente com a percepção visual. Essa visualização 

promove uma ilusão perceptiva que induz o indivíduo a ouvir um fonema diferente 

do que foi apresentado e visto de fato. Um efeito comumente encontrado é ouvir a 

sílaba /ta/ enquanto o locutor fala /ga/. Geralmente, o auditor percebe o som /pa/. 

O efeito de McGurk é robusto em crianças e adultos com desenvolvimento típico e é 

um paradigma bem fundamentado na literatura, no caso de crianças com dislexia, 

que apresentam uma diminuição do efeito ilusório, além de perceberem o som da 

informação visual (do segmento da fala reproduzido pelo locutor).  

Nessa linha, um outro paradigma experimental é usado para investigar o 

processamento temporal da integração multimodal audiovisual, chamado de 

efeito do alvo redundante. Nesse paradigma, os indivíduos devem responder a 

dois estímulos de modalidades diferentes que podem ser apresentados isolada-

mente ou simultaneamente. Quando apresentado simultaneamente, é chamado 

de “redundante”, pois exige uma mesma resposta. O efeito esperado nesse para-

digma é um menor tempo de reação para os estímulos redundantes, pois há au-

mento da velocidade de processamento dos estímulos pelas vias multimodais. En-

tretanto, em indivíduos com dislexia, há maior tempo de reação e maior variabili-

dade das respostas do que em indivíduos com desenvolvimento típico. Esses acha-

dos podem ser justificados pela preferência das vias auditivas e pela diminuição 

da atenção visual, ocasionando uma distribuição desigual no processamento dos 
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estímulos audiovisuais. Então, é possível correlacionar com as disfunções das vias 

magnocelulares presentes na dislexia, como relatado por alguns teóricos (8).  

Dessa forma, é possível sugerir que disfunções da integração multissensorial 

nos processamentos audiovisuais na dislexia são mais amplos do que apenas um 

simples déficit nos sistemas sensorial, motor ou fonológico. 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade 

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), caracterizado 

pela desatenção e/ou hiperatividade e impulsividade persistente que interferem 

na funcionalidade ou no desenvolvimento da criança, como a incapacidade de per-

manecer na tarefa, de seguir instruções, dificuldades em organizar tarefas e ativi-

dades, além de, quando na presença de hiperatividade, apresentar atividade mo-

tora em excesso e ser excessivamente inquieto, com impacto direto no processo 

de aprendizagem e no desempenho acadêmico. As pesquisas científicas têm rela-

tado que uma boa parte das crianças com déficit de atenção apresenta, associada-

mente, disfunção no processamento sensorial, como alterações comportamentais 

pela dificuldade em modular as respostas sensoriais. Essas alterações podem es-

tar presentes na adequação da percepção e do processamento de informações 

sensoriais, ou na janela de integração temporal sensorial do sistema tanto soma-

tossensorial quanto audiovisual. Segundo revisão de literatura (5), entre as dis-

funções sensoriais presentes em crianças com TDAH, podem estar a falta de inte-

ração adequada entre três entradas sensoriais – visuais, vestibulares e somatos-

sensoriais –, gerando falha na informação de orientação do controle postural, as-

sim como adequação no processamento visual, podendo gerar diminuição da acui-

dade visual, além da dificuldade no processamento do tato e sistema auditivo. 

Atualmente, as pesquisas têm conseguido responder a questões sobre as dife-

renças nas bases neurobiológicas e neuroanatômicas do indivíduo com TDAH e dos 

neurotípicos, por meio de estudos com neuroimagem. Contudo, é possível afirmar 

que os processos atencionais compartilham redes neuronais subcorticais com a in-

tegração multissensorial, como o colículo superior e redes corticais como nas regi-

ões fronto-parietal e temporoparietal. Estudos propõem a existência de uma rede 

integrativa de regiões cerebrais relacionadas com as informações multissensoriais 

do ambiente e o desenvolvimento cognitivo. Partindo dessa premissa, uma das hi-

póteses aceitas é a de que existe uma hiper-responsividade nos colículos superiores, 

que tem como função receber informações visuais, auditivas e somatossensoriais, e 

integrá-las como informação única a ser processada corticalmente. Os colículos su-

periores são responsáveis pelos movimentos oculares e da cabeça em direção a um 

estímulo. Então, alterações no funcionamento dos colículos superiores resultam em 

dificuldade em inibir o movimento rápido dos olhos entre os estímulos; além disso, 

podem estar relacionadas com alta distratibilidade em tarefas que exigem integra-

ção de informações multissensoriais. Um outro fator, e não menos importante, é a 

janela de integração temporal. Estudos têm mostrado uma diferença no tempo do 
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processamento de informações multissensoriais. Então, é possível que a assincronia 

temporal de estímulos sensoriais de duas ou mais modalidades podem ser uma das 

causas da distratibilidade das crianças com TDAH (10). 

Outra hipótese está relacionada à alteração da rede neuronal integrativa do 

sistema motor, a qual envolve o córtex na codificação de informações sensoriais 

que atuam em conjunto com os gânglios da base, que têm como função o meca-

nismo de seleção desses estímulos para o movimento motor voluntário e apren-

dizagem perceptual. O cerebelo integra as informações corticais e dos gânglios da 

base dos estímulos sensoriais e auxilia na modulação e na regulação da intensi-

dade do estímulo. Dessa forma, qualquer alteração no processamento dessas in-

formações da integração multissensorial nos gânglios da base pode ocasionar de-

ficiência do feedback sensorial das ações motoras (5). 

Apesar de os estudos apresentarem resultados preliminares, é possível en-

tender a importante relação das bases neurobiológicas da integração multissen-

sorial subcortical e cortical e de algumas características comportamentais de in-

divíduos com TDHA, ressaltando a necessidade de incluir na perspectiva tanto 

avaliativa quanto de tratamento as vias integrativas sensoriais para melhor prog-

nóstico terapêutico. 

Outras síndromes 

Outras síndromes incluídas nos distúrbios do desenvolvimento que apre-

sentam comprometimento cognitivo e que possivelmente sejam influenciadas pe-

las integrações de informações multissensoriais são pouco estudadas conside-

rando o ponto de vista de causalidade. Porém, um estudo apresentou perspectivas 

nesse sentido. O efeito do paradigma ilusório de McGurk foi usado para avaliar a 

integração multissensorial audiovisual e correspondência intermodal (visual ou 

auditiva) em pessoas com Síndrome de Down, Síndrome do X-Frágil e Síndrome 

de Williams. Os resultados demonstraram deficiência na integração dos estímulos 

auditivo e visual nos três grupos sindrômicos quando comparados a grupo de cri-

anças neurotípicas. Porém, o predomínio no processamento intermodal foi dife-

rente entre as síndromes: na Síndrome de Down e na Síndrome do X-Frágil, foi 

identificada falha no processamento auditivo, enquanto na Síndrome de Williams, 

no processamento visual (6). Esses resultados ainda são pouco conclusivos, sendo 

necessários novos estudos que busquem o entendimento do papel da integração 

multissensorial nessas síndromes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os sistemas sensoriais fazem parte da nossa percepção do mundo. Desde o nas-

cimento, interagimos com o ambiente, experimentamos, percebemos e aprendemos 

por meio das nossas sensações. As sensações estão presentes desde processamentos 
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básicos até os cognitivos complexos, e orientam o comportamento do indivíduo. 

Ao longo dos anos, as percepções sensoriais são moduladas, e as representações 

sensoriais no cérebro são formadas aumentando a velocidade e a precisão dos pro-

cessamentos da percepção, da emoção, da cognição. Dessa forma, a integração dos 

sistemas sensoriais é crucial para o desenvolvimento neurocognitivo humano, tanto 

para a representação mental do corpo e do espaço que nos rodeia quanto para o 

desempenho de habilidades gerais motoras, de linguagem, de aprendizagem, de me-

mória, entre tantas outras. Entretanto, déficit em alguma das etapas de detecção, 

processamento, integração, percepção dos sistemas sensoriais pode promover alte-

ração funcional para o indivíduo com distúrbios do desenvolvimento.  

A disfunção da integração multissensorial pode ocorrer devido a alguns fa-

tores como a incapacidade ou diminuição do processamento de um único estí-

mulo, da integração bimodal ou multimodal, do processamento temporal das in-

formações sensoriais, a alteração anatômica de estruturas corticais ou subcorti-

cais, a ineficiência dos mapas sensoriais. Dessa forma, são muitas as possibilidades 

que promovem disfunções da integração multissensorial, e tem sido sugerido que 

essas disfunções podem ser causas de várias manifestações clínicas apresentadas 

nos distúrbios do desenvolvimento. Contudo, faz-se necessário considerar a inte-

gração dos sistemas sensoriais nos critérios avaliativos e de tratamento em dis-

túrbios, assim como na realização de pesquisas futuras com essa temática. 
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Hormônios e comportamento social humano:  

o caso da ocitocina 
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Nas últimas décadas, inúmeros estudos sobre os efeitos da ocitocina (OT) em 

roedores e humanos têm demonstrado que essa molécula pode promover diver-

sas competências de cognição e comportamento social, favorecendo o estabeleci-

mento de relacionamentos sociais harmoniosos. A partir disso, gerou-se grande 

entusiasmo do público leigo e científico, tendo a OT recebido a reputação de hor-

mônio do amor. Porém, essa reputação tem sido gradativamente questionada de-

vido a evidências contraditórias que revelam o seu envolvimento na modulação 

não apenas de comportamentos pró-sociais, mas também antissociais. Tais con-

trovérsias têm motivado a comunidade científica a refinar os modelos teóricos so-

bre os mecanismos biológicos de atuação da OT e a explorar em quais contextos e 

populações podemos observar esses resultados específicos. Essa abordagem pa-

rece crucial para compreender possibilidades de utilização da OT em intervenções 

junto a diversas condições clínicas caracterizadas por problemas de comporta-

mento e cognição social. As pesquisas sobre OT e seus efeitos geralmente adotam 

uma de duas abordagens principais – a avaliação de marcadores endógenos e a 

sua administração exógena – que apresentamos em seguida.  

 

OCITOCINA ENDÓGENA E SEUS EFEITOS 

 

A OT endógena é sintetizada pelo hipotálamo, especificamente nos núcleos pa-

raventricular e supraóptico, que projetam axônios para partes posteriores da hipó-

fise (neuro-hipófise) bem como para outras áreas cerebrais. A partir da neuro-hi-

pófise, esse nonapeptídeo é liberado na corrente sanguínea para atuar como 
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hormônio, estimulando a atividade de células em alvos corporais periféricos. Os 

papéis hormonais da OT envolvem sua liberação na circulação sistêmica durante 

a lactação e para favorecer a estimulação rítmica da musculatura lisa do útero que 

auxilia a expulsão do feto, durante o trabalho de parto. Além disso, a OT pode atuar 

também como neurotransmissor ou neuromodulador, agindo como mensageiro 

químico que modula sinais entre neurônios de distintas regiões do cérebro. Regi-

ões com elevada concentração de receptores de OT incluem a amígdala, o hipo-

campo e o núcleo acumbens – áreas envolvidas, por exemplo, no processamento 

socioemocional, na aprendizagem emocional e/ou nos mecanismos de recom-

pensa. Em relação ao papel da OT no sistema nervoso central, vale destacar seu 

envolvimento na modulação de processos sociais e emocionais, favorecendo, por 

exemplo, os comportamentos parentais.  

No âmbito da neurociência social, existe grande interesse em avaliar os efei-

tos da OT endógena, circulante no sistema nervoso central, como moduladora da 

cognição e comportamento social humanos. Em animais, a determinação da con-

centração central de OT é usual; porém, a técnica equivalente disponível para hu-

manos – punção lombar – é altamente invasiva. Dadas as restrições éticas na uti-

lização desse método bem como as evidências preliminares em humanos que 

apontam para uma correlação positiva entre os níveis centrais de OT (avaliados 

no líquido cefalorraquidiano) e níveis periféricos (avaliados no plasma), pesqui-

sadores têm recorrido à análise da OT plasmática como indicador das concentra-

ções centrais da molécula. Nessa linha, estudos revelam, por exemplo, que eleva-

das concentrações plasmáticas de OT durante a gravidez e no pós-parto predizem 

comportamentos maternos de melhor qualidade (9, 12). 

Uma outra importante linha de pesquisa tem buscado distinguir perfis de OT 

endógena em amostras normativas e amostras clínicas caracterizadas por altera-

ções sociais e emocionais. Por exemplo, estudos preliminares descrevem níveis 

inferiores de OT plasmática em crianças e adultos com autismo, sugerindo um pa-

pel causal das alterações ocitocinérgicas nos problemas apresentados (1, 14). Ou-

tro estudo, conduzido junto a uma amostra de indivíduos com Síndrome de Willi-

ams (SW) – uma desordem genética rara caracterizada, entre outros aspectos, por 

extrema sociabilidade –, encontrou maiores concentrações de OT plasmática 

nesse grupo, comparativamente ao grupo clinicamente saudável, bem como cor-

relações positivas com medidas de aproximação social excessiva e correlações ne-

gativas com comportamentos de adaptação social (7). Existem, ainda, relatos de 

menores níveis plasmáticos de OT em pacientes com Esquizofrenia em compara-

ção a indivíduos clinicamente saudáveis, sendo que esse nível inferior de OT se 

associa a pior desempenho em tarefas de reconhecimento de emoções faciais (10). 

Diversos mecanismos, tais como disfunções hipotalâmicas de produção e libera-

ção de OT e expressão gênica, podem explicar as alterações de OT no plasma, 

sendo necessárias novas pesquisas para aprofundar os resultados anteriormente 

descritos. Apesar de despertar o interesse de inúmeros pesquisadores, o campo 
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de estudo da OT endógena como biomarcador de transtornos mentais ainda se 

caracteriza por importantes fragilidades, nomeadamente amostras de tamanho 

reduzido e pouca robustez dos métodos de avaliação da OT plasmática. Tais pro-

blemas limitam de forma significativa a confiança nos resultados obtidos e a sua 

generalização, tornando indispensável mais e melhores pesquisas (15). 

 

OCITOCINA EXÓGENA E SEUS EFEITOS 

 

A OT exógena, artificialmente sintetizada, pode ser administrada pela via in-

travenosa ou intranasal. Em ambos os casos, os pesquisadores encontram dificul-

dade em aferir com precisão a concentração de OT que penetra a barreira hema-

toencefálica e alcança as estruturas cerebrais. Porém, a mucosa nasal parece co-

nectar-se diretamente com o sistema nervoso central, permitindo o fluxo da OT 

do epitélio olfatório para o líquido cefalorraquidiano e para o cérebro. Assim, a 

maioria das pesquisas tem realizado a administração intranasal de OT em huma-

nos, uma vez que já foram comprovadas evidências de sua ação neuromodulatória 

replicável e porque seu manejo em laboratório é consideravelmente mais simples 

e econômico. Após administrada, a OT exógena é suficientemente absorvida pela 

mucosa nasal, sendo que seu efeito modulatório é estabelecido gradativamente, 

alcançando o estado de equilíbrio entre 30-80 minutos (4). Dados pré-clínicos não 

revelam riscos especiais para humanos com base em estudos convencionais de 

dose única de toxicidade, mas, considerando as possíveis reações adversas descri-

tas, destacam-se como sintomas de ocorrência rara: cefaleia, taquicardia e náusea 

(SYNTOCINON® (ocitocina), Novartis Biociências SA). Pouco se sabe sobre a inte-

ração entre a OT endógena e exógena, sendo comum, nas pesquisas dessa área, 

coletas em períodos específicos do dia (para controlar variações circadianas nor-

mais da OT endógena) e, no caso de estudos com mulheres, o controle do mo-

mento do ciclo menstrual em que a coleta é realizada. Além disso, como solução 

placebo (substância-controle), as pesquisas utilizam soro fisiológico ou uma solu-

ção com os ingredientes do spray de OT, exceto pelo nonapeptídeo. Assim, os es-

tudos têm explorado diferentes parâmetros de administração para melhor com-

preender os resultados de modulação comportamental pela OT. 

Pesquisas em modelos animais demonstram que a OT regula habilidades 

pró-sociais, tais como reconhecimento e memorização de pares, favorecendo a 

aproximação e o vínculo com o outro. Ainda, verifica-se que esse peptídeo reduz 

comportamentos antissociais por amenizar comportamentos estereotipados e 

agressivos em ratos; porém, a OT também pode promover aumento da frequência 

de comportamentos agressivos relacionados à preservação de território e da 

prole. Outras pesquisas contrastam os impactos comportamentais de indivíduos 

nocaute para o receptor de OT (OTRKO) em comparação aos ratos com nocaute 

para a OT. No primeiro caso, observam-se maiores comprometimentos sociais, 
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indicando que outros ligantes, além da OT, devem ativar esse receptor. Quando a OT 

se liga ao receptor de OT (OTR), essa ligação ativa a proteína G e a via da fosfolipase 

C, sendo que sua expressão e disponibilidade geralmente dependem do grau de de-

senvolvimento cerebral do indivíduo. A dessensibilização ou redução da atividade 

do segundo mensageiro pode, ainda, ocasionar uma down-regulation do receptor de 

OT. Apesar dos resultados pró-sociais descritos, vale destacar que uma pesquisa 

com roedores revelou que a aplicação de doses elevadas de OT em animais jovens 

parece promover efeito negativo no comportamento social na vida adulta (19). 

Pesquisas em humanos com desenvolvimento típico revelam que a OT tem 

um efeito inibidor no núcleo dorsal da rafe, principal região de síntese de seroto-

nina, e em regiões como a amígdala, ínsula e córtex orbitofrontal, regulando, as-

sim, a interação social. Especificamente, verifica-se que a administração de OT 

exógena parece promover comportamentos e competências socioemocionais po-

sitivas, como a capacidade de inferir estados emocionais a partir de faces, a confi-

ança interpessoal, a empatia, a fidelidade nas relações amorosas e a generosidade 

e o altruísmo. A partir desses resultados, dois modelos teóricos buscaram explicar 

os mecanismos de funcionamento neurobiológico da OT que embasam o favoreci-

mento do vínculo interpessoal, nomeadamente via (a) redução da ansiedade so-

cial (5) ou (b) aumento da motivação afiliadora (13). A hipótese da redução da 

ansiedade como justificativa do efeito pró-social da OT se baseia em evidências de 

que a inalação da molécula é capaz de atenuar a atividade amigdalar diante de 

situações que geram medo e de reduzir a ansiedade social, permitindo que as pes-

soas tomem riscos que, de outra forma, evitariam. Em relação à hipótese da moti-

vação afiliadora, ela se embasa nas evidências de que a OT promove comporta-

mentos de confiança e cooperação entre as pessoas, devido a um viés positivo ge-

neralizado em relação ao estímulo social. Em um estudo com Ressonância Magné-

tica funcional foi constatado que a OT diminui a atividade de sub-regiões da amíg-

dala diante de estímulos negativos e aumenta a atividade diante de estímulos po-

sitivos, o que parece oferecer suporte a ambas as hipóteses acima. Entretanto, 

tem-se verificado um fluxo crescente de evidências inconsistentes que limitam a 

capacidade explicativa de ambas as teorias para a compreensão dos efeitos da OT 

exógena no comportamento e cognição social humanos.  

Efetivamente, diversos estudos recentes sugerem que a OT promove uma mo-

dulação seletiva e não indiscriminada dos comportamentos sociais e que nem sem-

pre os seus efeitos são positivos. Por exemplo, algumas pesquisas descrevem que o 

tipo de relação que se estabelece com o outro (considerando distanciamento / pro-

ximidade social) pode determinar diferentes impactos comportamentais da OT. Ca-

racterísticas religiosas, econômicas, étnicas, entre outras, interferem nas relações 

interpessoais assim como na identidade grupal, definindo demarcações sociais de 

quem compõe o “nós” (endogrupo) e os “outros” (exogrupo). Considerando tais di-

ferenças grupais, um estudo conduzido com homens holandeses (brancos) verifi-

cou que a administração de OT propiciou sentimentos de preferência à etnia de 
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origem (etnocentrismo), favorecendo a unidade do endogrupo com comporta-

mentos de cooperação, enquanto elevou as tendências antissociais em relação aos 

membros do exogrupo (8). Adicionalmente, um estudo que avaliou os potenciais 

relacionados a eventos (com EEG) junto a uma amostra de participantes asiáticos 

verificou uma resposta neuronal aumentada após a visualização de faces com ex-

pressões de dor, quando elas pertenciam a indivíduos da mesma etnia, em com-

paração com caucasianos (18). Os autores verificaram, ainda, que a administração 

intranasal de OT acentuava esse padrão, promovendo aumento da resposta neu-

ronal apenas diante de estímulos asiáticos (endogrupo).  

Em contraste com essas evidências, outras pesquisas demonstram que a OT 

pode ser um facilitador das respostas empáticas em relação aos membros de um 

exogrupo. Na pesquisa de Shamay-Tsoory et al. (16), analisaram-se as respostas 

de empatia à dor de israelitas judeus em relação ao seu endogrupo (israelitas ju-

deus) em comparação a um exogrupo neutro (europeus) e a um exogrupo adver-

sário (palestinos). Os autores observaram que a OT elevou o relato de empatia à 

dor física dos israelitas judeus ao observar palestinos em situações de dor, atenu-

ando o efeito de preferência ao endogrupo (israelitas judeus), observada na con-

dição placebo. Em conjunto, os dados acima citados sugerem que a OT nem sem-

pre leva a um aumento do comportamento favorável ao endogrupo e que, mesmo 

que ocorra, pode não ser necessariamente acompanhado de uma depreciação do 

exogrupo. Dados do nosso grupo de pesquisa (manuscrito em preparação) mos-

traram que, em uma amostra masculina de brasileiros brancos, a OT não modulou 

as respostas de empatia à dor diante de alvos brancos (endogrupo) ou negros 

(exogrupo). Porém, essa substância foi capaz de promover um efeito pró-social 

específico (ainda que modesto) de diminuição da percepção de ameaça associada 

ao exogrupo, uma vez que, após inalação de OT, os participantes reduziram sua 

taxa de falsos alarmes durante o julgamento de alvos negros.  

No sentido de contemplar os diferentes efeitos observados, Shamay-Tsoory 

et al. avançaram a Hipótese da Saliência Social (17). Esse modelo propõe que a 

multiplicidade de possíveis efeitos da OT resulta, essencialmente, de um aumento 

da saliência das pistas sociais – por exemplo, a detecção de alvos do endogrupo ou 

exogrupo, em contextos de cooperação ou competição. Essa terceira hipótese de 

alteração do processamento / saliência de um estímulo social encontra respaldo 

em evidências de que a OT aumenta a ativação conjunta da amígdala posterior e 

dos colículos superiores (área associada à regulação de movimentos oculares e 

atenção visual), sugerindo uma importante interação entre os sistemas ocitoci-

nérgico e dopaminérgico. Dado o papel do sistema dopaminérgico na detecção de 

estímulos salientes no ambiente, a OT poderá, assim, influenciar a nossa capaci-

dade de detectar saliência especificamente em estímulos de natureza social. 

Para além dos efeitos das pistas contextuais, trabalhos recentes alertam para 

a importância de se considerar o possível impacto da variabilidade individual nos 

efeitos promovidos pela OT. Ilustrações disso envolvem pesquisas que indicam 
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que a OT exógena gera aumento dos comportamentos agressivos em pessoas com 

baixo nível de ansiedade e promove redução modesta da agressividade em pes-

soas com elevado nível de ansiedade. Nessa linha, Bartz et al. (3) elaboraram um 

quarto modelo denominado de Abordagem Interacionista, no qual os efeitos da 

OT são moderados por fatores contextuais (como as características da tarefa e a 

valência do estímulo) e individuais (como características de elevada empatia e 

perfil ansioso), que devem refletir em uma variação natural no sistema de OT en-

dógena (como nível de ocitocina plasmático ou polimorfismo do gene receptor da 

ocitocina). Assim, todos os mecanismos descritos acima relativamente aos efeitos 

da OT podem acontecer independente ou concomitantemente, e a OT pode, por 

exemplo, aumentar a saliência de uma pista social, reduzindo a ansiedade social e 

permitindo que pessoas com ansiedade social se atentem com maior precisão às 

pistas sociais que antes elas provavelmente evitariam. Essa última proposta auxi-

lia a compreensão sobre os efeitos sociais da OT, pois entende o que os estudos 

apresentam como inconsistências, como verdadeiras “pistas” de quando a OT fa-

vorece a cognição social e o comportamento pró e antissocial nos indivíduos. 

 

USO TERAPÊUTICO DA OCITOCINA EXÓGENA 

 

Diante desse panorama, tem crescido o interesse dos pesquisadores em ex-

plorar o potencial terapêutico da OT e, por isso, têm sido conduzidos diversos es-

tudos com a administração da molécula em grupos clínicos, principalmente com 

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Apesar de uma compreensão ainda li-

mitada dos benefícios terapêuticos da OT, há evidências de que pode, em determi-

nadas circunstâncias, promover a melhora de prejuízos sociais em pessoas com 

TEA. Devido à complexidade dessa condição clínica, não há um único tratamento 

que contemple todos os prejuízos descritos, e, geralmente, as pessoas com TEA 

necessitam de um suporte terapêutico intensivo e de longo prazo – o que traz ele-

vados custos para as famílias e para a sociedade. Dado esse cenário – e conside-

rando evidências de que a OT pode modular a responsividade e a capacidade de 

comunicação e interação social no TEA (sintomas que não são contemplados com 

o uso da Risperidona, principal medicamento prescrito para esse quadro clínico 

no mundo), além de contribuir na catalisação dos resultados de intervenções de 

modelagem comportamental, a administração intranasal de OT tem sido conside-

rada uma intervenção farmacológica promissora. 

Pesquisas com aplicação de dose única de OT intranasal em pessoas com 

TEA revelaram resultados positivos, como, por exemplo, aumento da capacidade 

de reconhecimento de emoções, da cognição social, do direcionamento do olhar 

para o outro promovendo aumento de respostas de cooperação, e da resposta fi-

siológica a sons afetivos. Esses resultados têm encorajado os pesquisadores a in-

vestigarem de forma mais sistemática os efeitos da aplicação repetitiva de OT 
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intranasal. No entanto, os resultados disponíveis apontam para efeitos modestos 

ou ausentes no TEA. O relativo insucesso, observado até o momento, na determi-

nação do efeito terapêutico da OT intranasal no TEA se encontra provavelmente 

associado a questões metodológicas: seleção das medidas de eficácia; dosagem; 

formas de administração; variáveis individuais (incluindo efeitos de gênero) (2).  

De acordo com Guastella e Hickie (11), uma importante limitação reside no 

fato de os efeitos serem frequentemente medidos de forma indireta, pelo relato 

de cuidadores e de clínicos treinados, e que esses respondentes estão sujeitos a 

vieses em sua interpretação. Assim, uma das prioridades de futuros estudos de-

verá ser a inclusão de marcadores psicológicos e biológicos para refinar a compre-

ensão dos efeitos terapêuticos da OT no TEA.  

Relativamente à dosagem, embora a larga maioria dos estudos tenha admi-

nistrado 24 unidades internacionais (UI), não foi ainda inequivocamente demons-

trado que essa dosagem gera, de forma sistemática e segura, melhoras nas dificul-

dades sociais, comportamentais ou cognitivas em crianças e/ou adultos com TEA. 

Quanto à administração, a modalidade intranasal é atualmente considerada a mais 

eficaz – porém, existem importantes diferenças dependendo do equipamento uti-

lizado, sendo também aconselhável o desenvolvimento de protocolos padroniza-

dos de aplicação. Finalmente, importa notar que a maior parte dos estudos con-

duzidos recrutou amostras de TEA de alto funcionamento compostas quase exclu-

sivamente por homens – limitando significativamente a generalização dos resul-

tados obtidos (2). A menor taxa de inclusão de mulheres nos estudos é provavel-

mente influenciada por dois fatores principais: por um lado, a menor prevalência 

de diagnóstico de TEA no sexo feminino; por outro, a variabilidade na produção 

da OT endógena ao longo do ciclo menstrual gera dificuldades metodológicas adi-

cionais. A exclusão de indivíduos com sintomas de maior gravidade poderá não 

ser intencional por parte dos pesquisadores. No entanto, a dificuldade desses pa-

cientes em tolerar sessões prolongadas de coleta de dados e em passar por inter-

venções que podem sentir como invasivas (no caso, a necessidade de inalações 

repetidas) poderá dificultar a sua participação nesse tipo de estudos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente capítulo, começamos por apresentar uma análise dos principais 

efeitos cognitivos e comportamentais da OT endógena e exógena, com base em 

evidências em animais e humanos. Discutimos, também, os principais modelos 

teóricos explicativos dos efeitos complexos e não lineares da OT exógena no com-

portamento e cognição social humanos. Finalmente, apresentamos uma síntese 

das principais evidências relativamente ao uso terapêutico da OT exógena no TEA, 

salientando as importantes limitações dos estudos disponíveis.  
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Quando Churchland e Winkielman (6) discutem sobre a possibilidade de que 

a OT – uma molécula de atuação ampla no ser humano – tenha uma ação tão espe-

cífica e delimitada em processos cognitivos superiores como, por exemplo, a cog-

nição social, eles ainda nos alertam para a importância do estudo preciso sobre 

seus efeitos e potencialidades do seu uso clínico. Considerando a existência de re-

sultados promissores e o refinamento de modelos teóricos, é tentador pensar que 

a OT venha a ser tão versátil quanto outras drogas. Olhando o histórico de evolu-

ção das pesquisas sobre a aspirina, após décadas de estudo se observou que, con-

forme a dose e a frequência administrada, ela promove efeitos distintos que in-

cluem desde o alívio de uma cefaleia, um potente efeito anti-inflamatório até uma 

forte inibição na agregação plaquetária. Dessa forma, a aspirina passou a fazer 

parte do arsenal terapêutico na neuroclínica, reumatologia e cardiologia, respec-

tivamente.  

No entanto, estamos ainda longe de atingir tal clareza com respeito à OT. Es-

pecificamente na modalidade de administração intranasal, Walum et al. (20) aler-

tam para a proliferação de ensaios com amostras reduzidas e baixo poder estatís-

tico – o que aumenta a probabilidade de falsos positivos e, portanto, de uma sobre-

estimação dos efeitos da administração exógena da molécula ao nível do compor-

tamento e cognição social. Assim, são fundamentais novos estudos – com amos-

tras de tamanho adequado aos efeitos que pretendem ser analisados e metodolo-

gicamente robustos – que possam contribuir para o esclarecimento dos efeitos 

(incluindo terapêuticos) da OT.  
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Os avanços tecnológicos para estimulação ou reabilitação na área da saúde 

mostram um crescente interesse nos últimos anos, buscando associação entre mo-

tivação e estímulos que conduzam a desempenhos motor, cognitivo e social de 

melhor qualidade. Estudos sobre o uso da Realidade Virtual (RV) como estratégia 

terapêutica tiveram início há algumas décadas, e o interesse por esse recurso vem 

crescendo no Brasil e no mundo. Diversos pesquisadores estrangeiros vêm de-

monstrando a eficácia da prática de jogos virtuais orientados na melhora de fun-

ções manuais, como a destreza (12), a força de preensão e até a mineralização ós-

sea (5). 

Diante desse universo tecnológico que vem sendo pesquisado, os profissio-

nais da área da saúde utilizam a TV como estratégia de intervenção buscando al-

cançar metas terapêuticas de forma lúdica e possibilitando ao participante um 

feedback imediato dos seus movimentos, o que diferencia esse recurso da terapia 

tradicional. 

A RV pode ser empregada como um recurso composto por atividades que 

demandam habilidades motoras e cognitivas com possibilidades de ajustes na dis-

tribuição das etapas das ações sob aspectos de tempo de realização e capacidades 

funcionais requeridas, constituindo-se como atividade meio e fim da intervenção. 

Cada vez mais é utilizada como uma estratégia no cuidado de pessoas com neces-

sidades especiais, simulando a vida real de uma forma funcional e ecologicamente 

válida, além de motivacional. Um exemplo dessa tecnologia são os jogos de vídeo-
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game do Nintendo® Wii™, que simulam partidas esportivas e requerem o uso de 

movimentos similares aos utilizados no jogo real. Os movimentos físicos do Wii 

Remote são refletidos na projeção, de modo que os movimentos virtuais sejam se-

melhantes àqueles realizados no plano real, como se desenvolvesse o persona-

gem, do lado de “dentro” do jogo, deixando a estimulação mais motivada, além de 

ser um recurso de baixo custo, divertido e de fácil manuseio (15). 

A fisioterapia dispõe de recursos variados para o estímulo de habilidades 

funcionais que fazem parte da rotina de atendimento e estimulação de crianças, 

jovens ou adultos que necessitam de atendimento terapêutico. Todavia, a neces-

sidade de aprimoramento e a diversificação das técnicas e métodos empregados 

para manter o paciente envolvido com suas atividades terapêuticas fazem com 

que novos recursos sejam incorporados aos programas de estimulação. A RV des-

ponta como uma estratégia que gera vivências de inúmeras situações para o 

aprendizado motor, de maneira individualizada, possibilitando um aprimora-

mento funcional. Algumas práticas orientadas são de extrema relevância para a 

correção de postura, equilíbrio, aumento na capacidade de locomoção e melhora 

na amplitude de movimento do paciente. Além disso, a realização da terapia com 

a utilização de um recurso virtual, o videogame, é uma forma de motivar o paciente 

a continuar a terapia (7). 

O público que pode ser beneficiado por esse recurso é bastante variado. A 

literatura sobre RV está distribuída em programas que avaliam e propõem inter-

venções para grupos de pessoas adultas ou para crianças e jovens, contemplando 

populações com diagnósticos como acidente vascular encefálico, doença de Par-

kinson, paralisia cerebral, síndrome de Down, transtorno de espectro do autismo, 

entre outros quadros clínicos. 

A RV vem despertando interesse de profissionais com formações diversas, o 

que a torna de abrangência multi e interdisciplinar. Pesquisas se referem ao en-

volvimento de profissionais das áreas de terapia ocupacional, nutrição, medicina, 

game designer, engenharia, fisioterapia, enfermagem, pedagogia e musicoterapia 

nos estudos sobre a RV, mostrando olhares técnicos, educacionais e de saúde para 

essa prática, que pode ter caráter terapêutico e/ou educacional, de acordo com as 

metas traçadas e a clientela a ser beneficiada (6). 

O interesse atual pela RV fica claro também pelo aumento do número de pu-

blicações acerca desse tema. Todavia, uma das necessidades para as pesquisas 

nesse campo é a melhora dos métodos de investigação e análise do impacto dos 

programas aplicados. Para que sejam encontradas evidências científicas que fun-

damentem os efeitos do uso dessa tecnologia são imprescindíveis estudos com 

amostras maiores, preferencialmente com grupos-controle e uso de testes padro-

nizados e validados na avaliação das variáveis pesquisadas (10). 
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AMBIENTE VIRTUAL PARA INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA 

 

O ambiente virtual oferece para o usuário a vantagem de receber em tempo 

real feedback sobre suas ações. A atividade realizada tem potencial para ativar vias 

de neuroplasticidade associadas à função motora, proporcionando um ambiente 

ideal para a prática repetitiva de tarefas motoras de crescente complexidade, além 

de ser um ambiente rico em motivação. Os sistemas comerciais, como o Nin-

tendo® Wii™ e o Xbox Kinect®, fornecem ampla seleção de jogos envolventes para 

maximizar a experiência de jogo e atividades, embora não tenham sido projetados 

para otimizar as atividades de cunho terapêutico (17). 

Ainda assim, esses são os consoles atuais mais usados nos ambientes terapêu-

ticos. Esses videogames têm algumas características próprias e diferentes formas de 

interação com a RV, que variam de acordo com o grau de imersão e com o modo 

como o usuário interage com o sistema. O Nintendo® Wii™ consiste em um console 

de videogame doméstico, disponível no mercado desde 2006, e é descrito como um 

videogame de baixo custo. A interação com os jogos é realizada a partir de um con-

trole sem fios, que capta os movimentos do jogador pelo sensor infravermelho aco-

plado ao controle que os transporta, via bluetooth, a um aparelho, e são captados na 

televisão de forma imediata. Dispõe de um acessório, o Wii Balance Board®, que se 

apresenta no formato de uma plataforma bastante utilizada para os jogos que en-

volvem o equilíbrio, favorecendo o uso em situações terapêuticas (4). 

O XBOX 360® é um videogame comercializado pela empresa Microsoft desde 

2010. Esse console dispõe de um acessório denominado Kinect®, que é composto 

por um sensor de movimentos que rastreia partes do corpo, reconhecendo pontos 

articulares do jogador e criando um corpo virtual semelhante ao do jogador real, 

e captura os movimentos do praticante do jogo por meio de uma câmera com in-

fravermelho, facilitando os movimentos corporais, já que não faz uso de controle 

remoto (4). 

Esses videogames fazem parte de sistemas de RV não imersivos. Dessa 

forma, o usuário vê o mundo virtual em um plano bidimensional projetado em 

uma tela. Esses sistemas podem capturar os movimentos do corpo criando uma 

ação por meio de um mouse, joystick, teclado ou unidade de ciclismo que intera-

gem com o computador (11). 

Paralelamente ao uso dos videogames e dos jogos comercializados, pesqui-

sas atuais mostram que é cada vez maior o interesse na produção de jogos especí-

ficos com finalidade terapêutica. Para a elaboração desses jogos, o trabalho inter-

disciplinar entre saúde e tecnologia é fundamental. Terapeutas podem idealizar 

com precisão os movimentos que são necessários para o trabalho com determina-

dos perfis de pacientes, e, com apoio da tecnologia da computação, jogos podem 

ser criados atendendo a necessidades peculiares e tomados como objetivos 
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principais no planejamento terapêutico. Todavia, Lin e seu grupo (17) ressaltam 

os riscos de que alguns jogos focados em reabilitação podem ser, muitas vezes, 

limitados na variedade de atrativos e experiências oferecidas. Os autores trazem 

esse olhar como um desafio para a adesão e uso por tempo prolongado desse mo-

delo de jogo produzido (17). 

O aumento do número de pessoas que se interessam por jogos interativos de 

computador é crescente. Os jogos interativos podem ser definidos como qualquer 

tipo de jogo de computador ou praticado com uso de tecnologia de realidade vir-

tual (RV), sendo possível interagir e brincar com objetos virtuais em um ambiente 

gerado pelo computador. Esse ambiente faz uso de uma variedade de tecnologias 

para apresentar informações sensoriais virtuais ou geradas artificialmente em um 

formato que permite ao usuário perceber experiências que são semelhantes aos 

eventos e às atividades da vida real. 

Especialistas em reabilitação estão se tornando cada vez mais interessados 

nos jogos virtuais como uma potencial modalidade terapêutica e começaram a de-

senvolver e avaliar jogos computadorizados para fins terapêuticos. Tais desafios 

motores proporcionam oportunidades para melhorar o controle motor seletivo por 

meio da prática e do treinamento motor com feedback sensorial visuoespacial (11). 

Fehlings et al. (11) realizaram uma revisão de literatura em busca de evidên-

cias sobre o uso dos exergames para pessoas com paralisia cerebral. Os exergames 

incluem jogos de dança rítmica, ciclismo virtual e esportes virtuais, exigindo uma 

atividade corporal além do simples manuseio de um controle remoto. Com base 

na literatura consultada concluíram que esse tipo de intervenção fornece uma 

abordagem promissora para a interação social e melhor aptidão física. Referem as 

revisões apontam tendências positivas sobre o uso da RV como recurso terapêu-

tico. Embora algumas tendências promissoras sejam relevantes, os autores con-

cluem que outros estudos são necessários para trazer evidências para melhorias 

na função motora do membro superior e para a fundamentação das intervenções 

baseadas em RV. 

 

A REALIDADE VIRTUAL COMO INTERVENÇÃO  

PARA PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN 

 

Com o propósito de identificar possíveis efeitos da RV em população com 

síndrome de Down (SD) e com paralisia cerebral (PC), Palma Lopes et al. (18) re-

alizaram um estudo de revisão sistemática. Entre os poucos artigos selecionados, 

encontraram trabalhos que empregaram métodos terapêuticos e avaliações simi-

lares para ambos os grupos, apesar das diferentes características da SD e da PC, 

demonstrando que o treinamento em RV exclusivo ou combinado com outras for-

mas de tratamento leva a melhorias nas funções sensório-motoras e pode ser 
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usado como complemento a outras intervenções bem sucedidas de reabilitação 

nas duas populações estudadas (18). 

 Estudo que analisou o processo de aprendizagem motora em jovens com SD 

com idade média de 19 anos, comparados a indivíduos com desenvolvimento tí-

pico de mesmo sexo e idade, durante uma tarefa de RV, apontou em seus resultado 

que todos os participantes melhoraram o desempenho na tarefa virtual, e os par-

ticipantes com SD conseguiram reter e transferir o desempenho com o aumento 

da velocidade da tarefa. Concluíram que os integrantes do grupo com SD foram 

capazes de aprender movimentos a partir de tarefas virtuais, mesmo que em 

tempo maior quando comparados ao grupo-controle, reforçando os benefícios 

que esse modelo de intervenção pode proporcionar (16). 

Para a população com SD o foco da atividade motora terapêutica acaba se con-

centrando nos primeiros anos de vida, quando as expectativas familiares e sociais es-

tão voltadas para a aquisição de habilidades motoras como rolar, sentar e dar os pri-

meiros passos. Os programas de estimulação na área motora são destinados a promo-

ver melhores oportunidades para o desenvolvimento, e, quando a criança adquire a 

marcha independente, costuma-se considerar que ela atinge a meta mais aguardada 

para o período, contemplando as expectativas motoras do desenvolvimento. 

Poucos programas e, consequentemente, estudos limitados têm como foco o 

desenvolvimento de habilidades motoras em fases posteriores à conquista dos 

marcos motores iniciais, e as atenções para esse público acabam sendo direciona-

das aos aspectos de linguagem e desenvolvimento intelectual. Porém, muitas ha-

bilidades da motricidade global ou da motricidade fina (ou seletiva) acabam não 

sendo observadas, avaliadas e estimuladas nas fases que se seguem, como a infân-

cia, adolescência ou vida adulta. 

Investigando o movimento de arremesso nos jogos virtuais de boliche e golfe 

em crianças com SD, um grupo de pesquisadores fez uso de acelerômetros para 

quantificar as medidas de aceleração. Os participantes desse estudo foram 21 ado-

lescentes com SD e 33 com desenvolvimento típico (grupo-controle), de ambos os 

sexos, com idades entre 10 e 14 anos. Foi possível identificar maior aceleração em 

todas as avaliações para o grupo-controle. Concluiu-se que o emprego do Nin-

tendo® Wii™, associado à técnica de acelerometria, constituiu-se em recurso efi-

caz para avaliar padrões de aceleração de movimento na população com SD (8). 

Em continuidade a esse estudo, um programa de intervenção foi proposto 

para estudar o desempenho no jogo de boliche em um grupo de crianças e adoles-

centes, com idades entre 7 e 14 anos, sendo dez integrantes do grupo com SD e dez 

do grupo-controle (GC) pareado. Os grupos fizeram os arremessos necessários para 

a finalização do jogo com a mão de preferência e um acelerômetro acoplado ao pu-

nho. A aceleração máxima média foi maior para o GC em todas as tentativas, confir-

mando o estudo anterior. O achado mais relevante, no entanto, foi o resultado 
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referente ao número de tentativas de arremesso necessário para a conclusão do 

jogo com sucesso, que não apresentou diferença estatística entre os grupos. Os 

autores concluíram que o jogo de boliche do Nintendo® Wii™ pode ser praticado 

com sucesso de arremesso semelhante para os dois grupos, sendo uma proposta 

de fácil compreensão, motivadora e com regras simples (1). 

 Um estudo realizado pelo grupo de pesquisadores vinculados ao Programa 

de Pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvimento ocorreu em uma instituição 

de atendimento especializado em São Paulo, que permitiu a montagem de uma 

sala com equipamento de videogame para uma proposta de intervenção com um 

grupo de jovens com SD. O objetivo foi avaliar a destreza manual e a coordenação 

global em crianças e jovens com SD, antes e após um programa de intervenção 

baseado na utilização de jogos de videogame. O estudo contou com dez participan-

tes com idades entre 10 e 15 anos, que frequentaram 12 sessões de 35 minutos 

para prática de jogos virtuais com uso do Nintendo® Wii™, duas vezes por sema-

nas. Os resultados analisados mostraram mudanças no desempenho da destreza 

manual bem como para as habilidades de coordenação global. Embora o número 

reduzido de participantes tenha se constituído em uma limitação do estudo, os da-

dos sugerem que as variáveis analisadas – destreza e coordenação global – podem 

ser beneficiadas por programas de intervenção com uso da realidade virtual (2). 

 

A REALIDADE VIRTUAL COMO INTERVENÇÃO PARA  

PESSOAS COM TRANSTORNOS DO ESPECTRO DO AUTISMO 

 

As prioridades de atendimento nas crianças e jovens com transtornos do es-

pectro do autismo (TEA) voltam-se para as características principais descritas na 

literatura e nos manuais de diagnósticos, como o DSM-5, sobre o quadro típico, ou 

seja, déficits clinicamente significativos e persistentes na comunicação social e nas 

interações sociais. O comportamento motor que mais chama a atenção na criança 

com TEA são as estereotipias ou os comportamentos sensoriais incomuns. Não faz 

parte da maioria das equipes a preocupação com a movimentação global e seletiva 

das crianças ou jovens com TEA, já que o foco principal é a alteração nos padrões 

de comunicação e socialização. Pesquisas realizadas pelo mundo todo demons-

tram, todavia, que o desempenho motor se encontra prejudicado, de alguma 

forma, quando avaliações específicas são realizadas com o propósito de identificar 

parâmetros de desenvolvimento em habilidades como a destreza manual, o equi-

líbrio e a coordenação global. 

A RV tem sido empregada em estudos de intervenção em crianças com TEA. 

Contudo, são raras as pesquisas que utilizam a RV para analisar efeitos sobre a motri-

cidade. Esses ambientes virtuais são, em grande parte, utilizados como recursos que 

podem contribuir para a melhora das habilidades emocionais e sociais em crianças 
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com TEA. A construção desses ambientes ocorre geralmente em plataformas de de-

senvolvimento específicas para esse fim. Os programas de intervenção nesses am-

bientes simulam situações e cenários que estão presentes na rotina diária das crian-

ças, e a interação delas ocorre com o uso de joysticks, óculos de RV, mouses, teclado 

e monitores. Alguns estudos utilizam ambientes em 3D e criam avatares represen-

tando o usuário no mundo virtual. Outros utilizam os ambientes em 3D, com restri-

ções para crianças com TEA, buscando minimizar possíveis experiências desagra-

dáveis em função da sensibilidade sensorial associada a esse transtorno.  

Em pesquisa envolvendo 31 participantes (26 meninos e quatro meninas, 

numa proporção de cinco meninos para uma menina) com idades entre 7 e 16 

anos, diagnosticados com TEA de alto funcionamento, o programa de intervenção 

de realidade virtual (VR-SCT) teve como objetivo principal proporcionar um con-

texto social para a prática de habilidades de cognição social e da comunicação so-

cial, sem induzir sintomas negativos. Cada participante completou dez sessões de 

VR-SCT, duas por semana com duração de uma hora cada. Cada sessão permitiu a 

realização de atividades em três cenários (como, por exemplo, playground ou sala 

de aula), com duração de cerca de dez minutos em cada cenário, seguidas de feed-

back e discussão. Antes do início do VR-SCT, cada participante foi treinado sobre 

como navegar no ambiente de RV com o uso de um teclado e mouse padronizado. 

Os resultados indicaram melhora nas medidas de reconhecimento de emoções, 

atribuição social e do raciocínio analógico, sugerindo que a RV pode ser eficaz 

frente às dificuldades sociais verificadas nos casos de TEA (9). 

Nota-se que a grande maioria dos estudos que abordam a RV em crianças 

com TEA estabelece como critério de inclusão autismo de alto funcionamento. Os 

recursos utilizados (programas) são elaborados especificamente para esse fim, 

não sendo usados, por exemplo, jogos comerciais prontos. Isso pode ser particu-

larmente observado em pesquisa que utilizou uma plataforma para a construção 

de um playground virtual em 3D, com jogos sociais de competição e jogos temáti-

cos de arquitetura, envolvendo oito crianças autistas de alto funcionamento com 

idades de 10 a 14 anos. A intervenção consistia em três tipos de jogos sociais para 

os participantes, como jogos de competição (xadrez), investigação (caça ao te-

souro) e ação (esportes e jogos de corrida). Houve, também, jogos de interpreta-

ção, simulação e de arquitetura. O objetivo foi examinar a associação entre a pro-

posta do jogo e os padrões de participação das crianças, bem como seu desempe-

nho em interação social. Esse estudo mostrou que houve melhora no desempenho 

em interação social. Importante ressaltar que, apesar da utilização de jogos de 

ação, não houve, em princípio, uma abordagem orientada à motricidade (14). 

O uso de um ambiente imersivo de RV é apresentado em um estudo com 94 cri-

anças com idades entre 6 e 12 anos e diagnóstico clínico de TEA. Três telas de projeção 

traseira e uma tela de projeção frontal com quatro projetores estereoscópicos cor-

respondentes foram instaladas para montar o sistema CAVE RV. Sensores de 
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movimento permitiram as interações no ambiente de RV, com rastreamento de 

movimento não intrusivo. O objetivo foi apresentar um programa de RV para me-

lhorar as habilidades de adaptação emocional e social em crianças com TEA. Fo-

ram 28 sessões de intervenção ao longo de 14 semanas, nas quais eram reprodu-

zidas rotinas diárias. Os resultados indicaram a viabilidade no uso da RV para o 

treinamento de crianças com TEA, bem como a melhora das habilidades sociais e 

expressão de emoções (13). 

Há estudos que utilizam a Realidade Aumentada (RA) em que a criança inte-

rage numa mescla de imagem real, com a sobreposição de componentes virtuais na 

imagem que ela vê no monitor. Pode-se observar essa tecnologia em pesquisa com 

12 crianças autistas, na faixa etária de 4 a 7 anos. Foi desenvolvido um sistema inte-

rativo de RA para que as crianças pudessem visualizar a representação de uma si-

mulação dentro de um ambiente de jogo, com o objetivo de minimizar os déficits de 

desenvolvimento do pensamento simbólico existentes nesse transtorno. Os resulta-

dos indicaram um efeito positivo no aumento de reprodução imaginativa quanto à 

frequência, duração e relevância. O sistema de RA tende a ter melhor efeito sobre as 

crianças que têm maior atraso de desenvolvimento do jogo imaginativo (3). 

No que se refere às pesquisas sobre motricidade em TEA utilizando a RV, há 

um estudo com 85 crianças e adolescentes com idades entre 6 e 19 anos, (39 con-

troles com desenvolvimento típico, TD; 29 participantes com TEA e 17 com trans-

torno do desenvolvimento da coordenação, TDC). Esse estudo não utilizou a RV 

como intervenção, mas como forma de avaliar e comparar o desempenho desses 

participantes. Foi elaborada uma animação em 3D em que a personagem virtual 

(um equilibrista) caminhava sobre uma corda bamba, segurando uma barra para 

equilibrar-se. Os participantes ficavam numa sala, posicionados sobre uma linha 

traçada no chão em tamanho natural, também segurando uma barra, reprodu-

zindo os movimentos dessa animação em 3D. Os movimentos corporais foram 

capturados de forma automática e contínua por um sensor. Os resultados aponta-

ram que a sincronização interpessoal (evidenciada pela sincronia entre as barras 

do participante e do equilibrista) e a coordenação motora (evidenciada pela sin-

cronia entre a barra do participante e o próprio eixo da cabeça) aumentou com a 

idade. Contudo, os participantes com TEA apresentaram maiores prejuízos no 

controle motor, evidenciado pelos desvios-padrão do ângulo de movimento da 

barra e da cabeça dos participantes em comparação com os demais grupos (20). 

Em um estudo realizado com 29 jovens com TEA com idades entre 7 e 17 

anos submetidos a treinamento intensivo de biofeedback em RV, utilizando um 

programa integrado com câmera Microsoft Kinect® e Wii Balance Board®, ao 

longo de seis semanas, para melhorar as alterações de equilíbrio, notaram-se ga-

nhos nessa área e nas oscilações posturais após o treinamento. Além disso, com-

portamentos estereotipados e repetitivos se mostraram mais brandos após o trei-

namento (19). 
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Todos esses estudos relatam que há uma boa aceitação, por parte das crian-

ças com diagnósticos de TEA, quanto ao uso da RV. De forma geral, a utilização 

desse recurso apresenta resultados positivos principalmente no que se refere a 

melhoras nas habilidades sociais, tão comprometidas nesse transtorno. Mesmo 

diante da grande sensibilidade sensorial, as crianças conseguem participar nos jo-

gos e simulações.  

 Ainda assim, mesmo diante dos benefícios da utilização da RV, pode-se 

questionar por que esse recurso é pouco utilizado como um programa de inter-

venção motora em crianças com TEA, visto que é possível usar, por exemplo, por 

meio de realidade aumentada ou avatares, jogos que estimulem a destreza ma-

nual, a coordenação motora global, o equilíbrio e outras áreas da motricidade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A RV, incluindo as diversas formas e técnicas de aplicação, vem se mostrando 

uma ferramenta importante na promoção de saúde e para diversos tratamentos 

que visam a maior plasticidade do sistema nervoso central, tanto no desenvolvi-

mento como na recuperação dessas estruturas. Além de auxiliar na motivação e 

dedicação, favorece os processos terapêuticos, auxilia na busca de melhores resul-

tados em aptidão física, condições de saúde e interação social, uma vez que essas 

atividades são fontes de distração e recreação para diferentes faixas etárias e gru-

pos sociais. 
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Existe uma busca constante por tecnologias que possam auxiliar o processo 

de ensino, diagnóstico e intervenção na área de saúde. Como resultado dessa pro-

cura, na última década, ocorreu um aumento significativo no uso de tecnologias 

computacionais no contexto clínico, institucional e de pesquisa, principalmente 

devido à diminuição dos custos envolvidos com hardware, ao surgimento de no-

vas ferramentas de software e à evolução das interfaces de interação entre usuá-

rios e as aplicações computacionais. O surgimento e o aprimoramento de uma 

gama dessas ferramentas e de hardwares fizeram que várias áreas da tecnologia 

experimentassem um avanço significativo de desenvolvimento, entre elas: Reali-

dade Virtual (RV), Realidade Aumentada (RA), Reconhecimento de Voz, Reconhe-

cimento Digital de Imagens, Eye-Trackers e Interface Cérebro-Computador (ICC). 

Essas tecnologias podem trazer grandes facilidades no processo computacional 

envolvendo a área da saúde, principalmente em relação à interação humano-com-

putador de uma maneira mais natural e intuitiva. 

Quanto aos Distúrbios do Desenvolvimento, sua compreensão tem passado 

por importantes mudanças conceituais, como a mudança no eixo da relação sa-

úde–doença com a inclusão da funcionalidade. O olhar para a funcionalidade e in-

capacidade individual a partir da publicação da Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) pela Organização Mundial da Saúde 

ampliou as possibilidades de avaliação e intervenção e o interesse por todos os 

recursos que a tecnologia pode oferecer para a área. 

No entanto, parece haver, ainda, vários desafios que devem ser transpassa-

dos para que a área de tecnologia possa ser amplamente utilizada em benefício da 
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área de Distúrbios do Desenvolvimento: ainda existe um distanciamento entre a 

área tecnológica e seus profissionais e a área de saúde (e seus profissionais); os 

desenvolvedores de aplicações computacionais para a área de Distúrbios do De-

senvolvimento encontram um público-alvo bastante característico e, muitas ve-

zes, não conseguem extrair suas peculiaridades de perfil; há que se desenvolver, 

principalmente nesse contexto, aplicações em que o usuário é o centro do desen-

volvimento, entre outras limitações. Por outro lado, muitas vezes o profissional da 

saúde desconhece o potencial que as tecnologias computacionais têm a oferecer 

para auxiliar nas tarefas de sua prática profissional. 

Assim, este capítulo trata dos desafios a serem superados para que ocorra o 

desenvolvimento rápido e eficaz de aplicações computacionais de alta qualidade 

para o contexto de Distúrbios do Desenvolvimento.  

Este capítulo está organizado como segue: na seção seguinte são apresenta-

das algumas tecnologias que podem ser utilizadas no contexto da área de Distúr-

bios do Desenvolvimento; a seguir, são apresentados os desafios do uso efetivo 

das tecnologias nesse contexto; por fim, apresentam-se as conclusões e discussões 

sobre o tema.  

 

NOVAS TECNOLOGIAS A SERVIÇO DA ÁREA  

DE DISTÚRBIOS DO DESENVOLVIMENTO 

 

Esta seção apresenta as principais tecnologias computacionais que podem 

ser utilizadas na área de Distúrbios do Desenvolvimento.  

 

Realidade Virtual e Aumentada 

 

Realidade Virtual (RV) pode ser definida como uma interface avançada do usu-

ário, em que ele pode interagir num ambiente tridimensional, sintetizado pelo com-

putador, em tempo real, usando, para isso, vários canais sensoriais, como visão, au-

dição, tato e até olfato (5). Utiliza-se de técnicas, como a estereoscopia, e de equipa-

mentos, como interfaces não convencionais (HMD – Head Mounted Display, Óculus 

Rift, luvas de dados, sensores etc.), para criar a sensação de imersão num ambiente 

virtual, ou seja, o usuário terá a sensação de estar presente nesse ambiente. 

A RV permite a simulação de situações do mundo real em ambientes seguros e 

controlados e com alto nível de interatividade para a realização de avaliações e inter-

venções na área de Distúrbios do Desenvolvimento. Nessa área, a RV tem sido utili-

zada para estudar e detectar características específicas de memória em adultos com 

dislexia durante sua interação com ambientes virtuais (11). Também vem sendo uti-

lizada para melhorar as habilidades sociais, a cognição social e o funcionamento social 
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em pessoas diagnosticadas com autismo. O controle ativo durante a interação com 

o ambiente virtual, a comunicação por meio de avatares (sem necessidade de co-

municação face a face), o controle da comunicação verbal e não verbal são carac-

terísticas que favorecem pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro do 

autismo a usufruírem do ambiente de RV (18). Apesar desse potencial oferecido 

pelos ambientes de RV, cuja correspondência às expectativas e necessidades dos 

indivíduos com autismo em relação ao ambiente artificial é positiva, ainda há a 

necessidade de entender como utilizar essa tecnologia, da melhor forma, para dar 

suporte ao aprendizado de pessoas com autismo (18). 

Diferente da RV, que procura oferecer ao usuário a sensação de imersão em 

um ambiente tridimensional virtual em tempo real, a Realidade Aumentada (RA) 

é definida como a sobreposição de objetos virtuais num ambiente físico, apresen-

tada ao usuário, em tempo real, utilizando, para isso, algum dispositivo tecnoló-

gico, tal como uma câmera (2). A RA tem um potencial promissor em seu uso na 

área de Distúrbios do Desenvolvimento, na medida em que permite incorporar 

informações adicionais para ampliar a visão do mundo real e físico, respeitando 

as seguintes propriedades: a) combina objetos reais e virtuais em um ambiente 

real; b) é executado de forma interativa em tempo real; c) sobrepõe objetos reais 

e virtuais entre si; d) pode ser aplicado a todos os sentidos humanos (1).  

Na área de Distúrbios do Desenvolvimento, a RA pode ser usada no estímulo 

de brincadeiras de faz de conta para crianças com autismo, auxiliando nas dificul-

dades em desenvolver o pensamento simbólico. Com essa abordagem, Bai et al. 

(3) propuseram um sistema interativo de RA para estimular a representação men-

tal do "faz de conta" possibilitando uma reflexão do mundo ao substituir objetos 

reais por cenários imaginários. Por exemplo, enquanto joga, a criança manipula 

um objeto real simples (um bloco de madeira), que o sistema de RA substitui por 

uma alternativa imaginária (um carro, por exemplo), que é exibida na tela. 

Para Rasche e Qian (apud Zheng et al. (21)), crianças com Transtorno do Es-

pectro do Autismo (TEA) têm problemas de concentração em rostos humanos e per-

cepção de emoções faciais que levam a efeitos negativos em seu desenvolvimento 

de comunicação social. Para melhorar as habilidades de comunicação e compreen-

são de emoções de crianças com TEA, Zheng et al. (21) propuseram um sistema de 

bate-papo por vídeo que insere máscaras de desenhos animados virtuais nos rostos 

das pessoas, levando-as a melhorar sua interação social, uma vez que reagem da 

mesma forma que uma criança normal diante de faces de desenho animado. 

Para auxiliar pessoas com dislexia no aprendizado de termos da língua por-

tuguesa, Nogueira et al. (17) propôs um livro baseado em RA que relaciona uma 

palavra à imagem do objeto e à reprodução sonora correspondentes. O livro ainda 

estimula o usuário a repetir em voz alta a palavra exibida para treinar a pronúncia 

e a memorização. O sistema reconhece a fala e só permite que o usuário passe para 

a atividade seguinte após acertar corretamente a pronúncia. 
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Corrêa et al. (7) propuseram o GenVirtual, uma interface musical com RA, 

para apoiar o “fazer musical” de crianças com deficiência motora e cognitiva. O 

GenVirtual possibilita adicionar, no mundo real, objetos virtuais sonoros que emi-

tem sons de diversos instrumentos musicais, como os de corda, sopro e percussão. 

Os objetos virtuais são manipulados naturalmente, com as mãos, sem uso de apa-

ratos convencionais de interação. A experiência em terapias mostrou que o sis-

tema ajudou a melhorar o desempenho e o estímulo da ação dos pacientes, contri-

buiu para a motivação durante a terapia e estimulou a criatividade. Além disso, os 

pacientes se mostraram mais motivados e interessados, passando a perceber a te-

rapia como diversão. 

Devido ao potencial de criar ambientes imersivos que dão a sensação de re-

alidade, ampliar o mundo real com elementos virtuais ou mesmo substituir ele-

mentos reais por elementos virtuais, além de estimular a interação do usuário, as 

tecnologias de RV e RA são bastante promissoras para auxiliar tratamentos, ava-

liações, intervenções e até mesmo estimular atividades cognitivas específicas. 

Apesar dos exemplos apontados, ainda há muito a ser explorado nessa área, que 

tem trazido contribuições significativas para fortalecer a pesquisa do uso dessas 

tecnologias em Distúrbios do Desenvolvimento. 

 

Reconhecimento de Voz e Sintetização de Voz 

 

O reconhecimento de voz se estabelece quando o usuário emite um co-

mando, o sistema interpreta o que foi dito, e a saída é a concretização da ação de-

rivada desse comando de voz – por exemplo, a transformação da voz em texto ou 

a requisição de um serviço para o sistema operacional ou aplicativo utilizado. Já a 

sintetização de voz (TTS – do Inglês Text to Speech) é o processo que converte 

texto em voz. O sintetizador recebe um texto na forma digital e faz sua vocalização. 

A tecnologia de sintetização de voz é uma das tecnologias assistivas mais co-

mumente utilizadas por pessoas com dislexia. Ela pode ser utilizada para uso in-

terativo em e-books para melhorar a capacidade de leitura dessas pessoas, por 

meio da audição e prática do reconhecimento de unidades básicas de fala (fone-

mas) e também de memorizar e praticar o reconhecimento de palavras. 

Martins et al. (14) apresentaram uma aplicação para dispositivos móveis 

que permitia que a criança visualizasse uma palavra e a pronunciasse. A aplicação, 

então, faz a verificação se a palavra foi falada corretamente ou não, pedindo que a 

criança a repita ou passe para a próxima palavra. É emitido um relatório de erros 

e acertos, documento esse que pode ser investigado por um profissional especia-

lista para o encaminhamento para o diagnóstico e tratamento daquelas crianças 

com suspeita de dislexia. 
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Interface Cérebro-Computador  

 

Interface Cérebro-Computador – ICC é um dispositivo capaz de capturar 

ações provenientes da atividade cerebral (intenções) e as transformar em dados de 

entrada para um sistema computacional. Ele cria um canal de comunicação entre o 

cérebro e o mundo exterior. Alguns desses dispositivos também apresentam outros 

sensores que retornam atividades dos nervos, detectando, por exemplo, se o usuá-

rio sorriu ou se piscou os olhos. Esse dispositivo envolve o conhecimento de diver-

sas áreas como Neurologia, Psicologia, Processamento Digital de Sinais, Reconheci-

mento de Padrões e Ciência da Computação (13). Para seu funcionamento, esse dis-

positivo realiza quatro passos: aquisição de sinal, extração das características do si-

nal, classificação e envio dos resultados para o dispositivo de saída.  

As ICCs podem ser divididas em invasivas e não invasivas. As invasivas são li-

gadas, por meio de cirurgias, diretamente ao cérebro e se baseiam em registros de 

pequenos ou grandes grupos de neurônios. Exemplos de técnicas invasivas são as 

baseadas em eletrodos intracorticais (ICE) e eletrocorticografia (ECoG). Já as ICC 

não invasivas podem se basear em técnicas de eletroencefalografia (EEG), magne-

toencefalograma (MEG) e imaginologia de ressonância magnética funcional (fMRI). 

As invasivas, apesar de seu uso ser limitada, geram sinal com melhor qualidade. 

Esses dispositivos começam a ser utilizados em diversas áreas do conheci-

mento: nas aplicações médicas, principalmente as que tratam da detecção de falta 

de atenção, fadiga e alta carga de trabalho dos pacientes; na área de jogos, para 

expandir a capacidade de interação dos jogadores e para a inclusão digital de pes-

soas com incapacidades motoras, entre outras (8, 16). 

 

Eye-Tracker 

 

As interfaces por rastreamento ocular (eye-trackers) são aquelas que consis-

tem em promover a detecção do olhar do usuário em frente a uma tela, por uma 

ou mais câmeras posicionadas na direção de seus olhos. Esses dispositivos têm 

sido utilizados, entre outras aplicações, para permitir a inclusão de pessoas com 

deficiências motoras dos membros superiores. Desse modo, é importante que seja 

possível desenvolver uma forma eficiente de rastreamento ocular, para que a pes-

soa possa, por meio do movimento dos olhos, por exemplo, levar o ponteiro do 

mouse até o ponto desejado e efetuar uma determinada ação (4). 

Esses dispositivos também são uma forma indireta de melhorar o processo 

de ensino para estudantes com dislexia, a partir da verificação e análise da dura-

ção de tempo em que o estudante fixa os olhos num texto e a distribuição da mo-

vimentação espacial de seu olhar (10).  
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Reconhecimento de Imagens 

 

Processamento digital de imagens é definido como um conjunto de métodos 

e técnicas capazes de transformar imagens (digitais) de forma que se tornem mais 

adequadas à visão humana ou à análise computacional (9). Técnicas de reconhe-

cimento de imagens vêm sendo utilizadas para o estudo do comportamento facial, 

que descreve os movimentos faciais humanos pela sua aparência no rosto. As ex-

pressões faciais podem ser categorizadas por meio de comportamentos ou ações 

/ configurações faciais. Técnicas computacionais que incluem processamento de 

imagens, computação gráfica e reconhecimento de padrões estão intimamente as-

sociadas ao desenvolvimento de ferramentas para diagnóstico, avaliação e treina-

mento no reconhecimento de expressões faciais emocionais. 

Testa et al. (20) apresentam uma abordagem que utiliza técnicas de proces-

samento de imagens, linguagens formais, antropometria e Sistema de Codificação 

de Ações Faciais (FACS, sigla em Inglês para Facial Action Coding System) para ge-

rar caricaturas que representam movimentos faciais relacionados a emoções neu-

tras, satisfação, tristeza, raiva, desgosto, medo e surpresa. FACS é uma metodolo-

gia para classificar expressões faciais com base na identificação de certas Unida-

des de Ação (UAs) encontradas na face. Cada UA é uma ação fundamental de um 

músculo ou grupo de músculos. Assim, uma expressão facial é representada como 

uma combinação dessas UAs. As caricaturas auxiliam o reconhecimento emocio-

nal de pessoas com transtornos psiquiátricos que limitam a capacidade de reco-

nhecer emoções em expressões faciais. 

Leo et al. (12) apresentam uma proposta que envolve robótica, aprendiza-

gem de máquina e reconhecimento de imagem segundo a qual crianças com au-

tismo interagem com um robô que imita sua expressão facial e reconhece suas 

emoções, o que possibilita uma avaliação objetiva dos comportamentos para, em 

seguida, introduzir uma métrica sobre a eficácia da terapia. O trabalho introduz 

um mecanismo de reconhecimento de expressões faciais que detecta e rastreia 

automaticamente o rosto da criança e, em seguida, reconhece as emoções com 

base em um pipeline de aprendizado de máquina.  

 

Jogos Digitais  

 

Os jogos digitais são uma ferramenta poderosa no processo de ensino-

aprendizagem por fascinar muitas crianças e jovens. Nesse contexto, os jogos di-

gitais podem ser inseridos para o ensino para todos, com distúrbios ou não. Para 

autistas, por exemplo, os jogos digitais têm sido utilizados para manter o foco, me-

lhorar a conexão social, reduzir o estresse (15). Já para os disléxicos, pode melho-

rar a capacidade de soletrar palavras e de leitura, a partir de treinamento com 
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jogos digitais que podem: destacar as palavras (feedback) que estão sendo lidas 

num sintetizador de voz; incorporar descrição audiovisual de fonemas; gerar feed-

back para os usuários que estão lendo um texto, entre outros (10).  

Jogos digitais também podem ser utilizados para detecção de distúrbios, 

como o Dytective Test, desenvolvido por Change Dyslexia (6). O aplicativo disponi-

biliza alguns desafios e testes realizados de forma lúdica para detecção de dislexia. 

Usa inteligência artificial para analisar os dados e atingir resultados com margem 

de 90% de acerto. Complementando o Dytective Test, há o DytectiveU, que fornece 

mais de 42.000 jogos com o objetivo de melhorar as habilidades de leitura e es-

crita de pessoas com dislexia. 

 

DESENVOLVIMENTO EFICAZ DE APLICAÇÕES PARA  

A ÁREA DE DISTÚRBIOS DO DESENVOLVIMENTO 

 

Conforme apresentado na seção anterior, há muitas perspectivas do uso eficaz 

da tecnologia no contexto dos Distúrbios do Desenvolvimento. No entanto, para que 

haja efetividade no desenvolvimento dessas aplicações, alguns desafios e barreiras 

têm que ser superados. A seguir, são destacados alguns desses desafios. 

 

Desafio 1:  

Comunicação entre o profissional da saúde e o  

profissional de Tecnologia de Informação (TI) 

 

Na área de desenvolvimento de aplicações para a saúde, deve-se pensar em 

dois focos: as metodologias de desenvolvimento, ferramentas computacionais, 

linguagens de programação, arquitetura de sistemas, plataformas (desktop ou mo-

bile, por exemplo), por um lado, e o domínio da aplicação, por outro. Assim, para 

o desenvolvimento de uma aplicação computacional, são necessários, ao menos, 

dois tipos de profissionais: o profissional de TI e o profissional da saúde. Os dois 

tipos têm que estabelecer uma comunicação bastante eficiente para que a aplica-

ção atenda às necessidades do segundo. Dificilmente um profissional de TI será 

capaz de, sem a ajuda de especialistas em saúde, estabelecer todos os requisitos 

funcionais e não funcionais que contemplem o domínio da aplicação a ser desen-

volvida. Também, dificilmente, o profissional de saúde será capaz, sozinho, de de-

senvolver uma aplicação eficaz, mesmo que conheça algumas ferramentas com-

putacionais ou linguagem de programação; há a necessidade de um conhecimento 

mais profundo sobre o ciclo de desenvolvimento de software que é dominado pelo 

profissional de TI, conforme será apresentado no desafio 3. 
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O profissional da área da saúde precisa ter claro que a tecnologia estará cada 

vez mais presente em sua prática profissional e que a única maneira de atuar na 

contemporaneidade é aprofundar e aproximar o conhecimento criando uma men-

talidade digital. A tecnologia deve ter o papel de auxiliar, ampliar e automatizar prá-

ticas que podem ser empoderadas pelos recursos tecnológicos. Caberá ao profissio-

nal da área da saúde a curadoria, o gerenciamento e a reflexão crítica. Não há dúvida 

de que o acesso à informação é muito mais eficiente quando utilizados recursos tec-

nológicos mediados pela prática profissional. A escolha por quais informações e 

quais conexões ainda são necessariamente decisões do profissional da área da saúde, 

a quem cabe a seleção das melhores evidências científicas para a sua prática pro-

fissional. 

Faz-se necessário que os profissionais envolvidos tanto da área de TI como 

da área da saúde aprimorem suas habilidades em elaborar perguntas. Embora 

ambos busquem respostas, o grande desafio da atualidade é acertar na pergunta 

para otimizar a grande capacidade de possibilidades de atuação que a tecnologia 

oferece. 

 

Desafio 2 

O usuário das aplicações computacionais 

 

O desenvolvimento de aplicações computacionais prevê uma série de ações 

anteriores e fundamentais para o sucesso de tal aplicação. Os profissionais envol-

vidos precisam alinhar a linguagem empregada: por exemplo, um relatório na 

área de TI pode ter um significado completamente diferente de um relatório na 

área da saúde. Precisam ter claro qual será o valor agregado à prática com uso da 

aplicação. Somente dessa maneira, não será apenas mais uma versão digital de um 

conteúdo conhecido. É necessário, principalmente, que se conheça o público-alvo 

a que se destina tal aplicação. No contexto dos Distúrbios do Desenvolvimento, 

isso é ainda mais primordial, pois é necessário, por exemplo, que se estudem as 

limitações, preferências e nível de conhecimento de tecnologia dos usuários finais, 

que podem ter demandas diferentes de usuários finais típicos. Por exemplo, o de-

senvolvedor pode criar um jogo digital educacional que o autista não terá inte-

resse em utilizar. 

Faz-se necessário considerar se a aplicação é para ser utilizada em contexto 

da prática profissional sob a curadoria de um profissional habilitado, ou se será 

direcionada para a utilização pelo próprio usuário final, ou ainda por uma terceira 

pessoa – familiar ou cuidador. Todas essas informações são essenciais na elabora-

ção da aplicação, visto que serão interlocutores com conhecimentos e motivações 

completamente distintos. Além disso, considerar qual o acesso e conhecimento 

que o usuário final tem da área da tecnologia também é necessário para se pensar 
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no quanto a aplicação precisa fornecer de informações e auxílio, além dos requisi-

tos de funcionamento (conectividade, velocidade, custo). 

Ao considerar toda a diversidade envolvida nos Distúrbios do Desenvolvi-

mento, toda a explosão de conteúdo e velocidade das inovações na área da tecno-

logia, torna-se primordial o investimento em planos, ações e políticas públicas que 

propiciem a formação da mentalidade digital acessível a todos os indivíduos. 

 

Desafio 3 

O ciclo de desenvolvimento de aplicações  

computacionais centradas no usuário  

 

Basicamente, para o desenvolvimento de uma aplicação computacional, é 

necessário que sejam realizadas as seguintes fases: análise de requisitos e neces-

sidades dos usuários, projeto, implementação e avaliação. 

Na fase de análise de requisitos e necessidades dos usuários, são estabelecidos 

os requisitos funcionais (aqueles que dizem o que a aplicação deve fazer) e não fun-

cionais (aqueles que dizem como a aplicação deve funcionar) e a identificação das 

necessidades ou problemas reais dos usuários. Entre os requisitos não funcionais, é 

possível destacar: aqueles ligados ao escopo da aplicação (requisitos de dados, que 

captam volatilidade, quantidade e precisão da massa de dados utilizada); requisitos 

de ambiente, que estão relacionados às restrições do ambiente físico em que a apli-

cação será executada; requisitos de usuário, que limitam o uso da aplicação de 

acordo com os potenciais usuários finais (preferências, nível de conhecimento de 

tecnologias etc.) e, finalmente, os requisitos de usabilidade (facilidade de aprendi-

zado, facilidade de memorização, eficiência, entre outros). Esses requisitos só po-

dem ser alcançados se o desenvolvedor conhecer a demanda da aplicação e o con-

texto em que será utilizada, por meio, por exemplo, de entrevistas com profissionais 

da saúde e com usuários finais, a fim de se descobrir onde e como essa tecnologia 

poderia ser aplicada de maneira mais efetiva. Assim, o desenvolvimento de aplica-

ções computacionais depende de um correto e completo levantamento dos requisi-

tos e do entendimento das necessidades dos usuários. Quando esse levantamento 

de requisitos não é realizado de maneira eficiente, não envolvendo os potenciais 

usuários finais e tampouco se conhecendo a realidade do contexto de uso da aplica-

ção (clínico, educacional, de pesquisa, de trabalho), a análise de requisitos fica limi-

tada ao prisma do desenvolvedor, e dificilmente a aplicação desenvolvida corres-

ponderá às expectativas dos usuários e necessidades reais do problema. 

Na fase de projeto, o objetivo é examinar fatores ligados às tecnologias que 

serão empregadas no sistema, incluindo a definição das tecnologias de entrada / 

saída usadas na aplicação (teclado, mouse, touchscreen, microfone, ambiente 
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tridimensional etc.); a definição das tecnologias de suporte e computacionais, 

tanto de hardware quanto de software; e a definição dos componentes que fazem 

parte da aplicação, seus comportamentos e interações. É nesta fase que se define 

como os requisitos serão atendidos. 

Já na fase de implementação é necessário o uso de ferramentas e linguagens 

de programação que atendam aos requisitos básicos de software, como: usabili-

dade, suporte a novas tecnologias, desempenho, facilidade de manutenção, tole-

rância a falhas, portabilidade e reusabilidade. Algumas ferramentas, como App In-

ventor (http://appinventor.mit.edu/), AppMakr (https://www.appmakr.com/) e Ap-

psBuilder (http://www.apps-builder.com/), oferecem alguma facilidade de uso e 

permitem a rápida geração de conteúdo, o que, por outro lado, geralmente, limita 

as funcionalidades oferecidas. Não existe uma linguagem ou ferramenta melhor 

ou mais adequada de maneira geral; dependendo do objetivo da aplicação e das 

funcionalidades a serem implementadas, um conjunto de ferramentas e lingua-

gens de programação é selecionado, a fim de atender melhor a essa demanda. As-

sim, o profissional de TI deve ter um conhecimento amplo da área para escolher a 

melhor opção para o domínio daquela aplicação. 

Finalmente, na fase de avaliação, é que se deve verificar se os requisitos fun-

cionais e não funcionais foram atendidos. Há diversas formas e momentos para 

avaliação: se alguém avaliará apenas um protótipo, usando-o para modificar e me-

lhorar o projeto, ou se os usuários finais do produto utilizado realizarão a avalia-

ção, quando já é bastante tarde para melhorá-lo. Na abordagem de um processo 

de desenvolvimento centrado no usuário, a ideia é que o usuário final – profissio-

nais da saúde e/ou pacientes – seja envolvido em todas as fases do processo de 

desenvolvimento. Assim, podem-se criar protótipos que serão testados e melho-

rados, até se chegar a uma solução viável e, consequentemente, uma versão entre-

gável da aplicação. Isso significa que o desenvolvedor deve conhecer o público-

alvo da aplicação e estabelecer uma relação próxima com ele, de modo a envolvê-

lo ativamente na avaliação.  

 

Desafio 4 

Perspectivas da tecnologia no auxílio às  

necessidades da área de  

Distúrbios do Desenvolvimento 

 

A falta de conhecimento de tecnologia entre os profissionais de saúde faz 

com que muitas aplicações computacionais surjam apenas como versões digitais 

dos instrumentos já utilizados por eles no contexto não digital, utilizando papel 

ou outros objetos tangíveis.  
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Obviamente, a versão digital de instrumentos traz consigo a capacidade de 

medições mais precisas de tempo utilizado pelo usuário, possibilidade de utiliza-

ção do instrumento em casa com coleta e transmissão desses dados ao profissio-

nal da saúde, uma forma mais segura de armazenamento, e também a facilidade 

de análise desses dados para geração de relatórios. Porém, a grande vantagem do 

uso da tecnologia é poder explorar outras formas de interação com o usuário, mais 

eficaz e eficiente, e também a criação de novos instrumentos que, sem o uso da 

tecnologia, não seria possível imaginar. Para isso, é sempre importante que o pro-

fissional da saúde esteja em contato com a área de tecnologia e também com os 

profissionais de tal área. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo apresentou uma discussão sobre os desafios inerentes ao de-

senvolvimento de aplicações computacionais de qualidade para o contexto dos 

Distúrbios do Desenvolvimento. Foram discutidas as perspectivas da tecnologia 

no auxílio às necessidades da área de Distúrbios do Desenvolvimento e trazidas 

suas contribuições. Levantou-se a questão de comunicação entre os profissionais 

da Saúde e de TI para que os requisitos da aplicação sejam atendidos conforme o 

domínio da aplicação e contexto de uso. Também se discutiu como atender às ne-

cessidades dos usuários finais, que podem divergir das necessidades de usuários 

finais típicos, devido a limitações físicas, sensoriais e/ou cognitivas. Uma outra 

questão levantada foi a participação ativa dos usuários durante o processo de de-

senvolvimento das aplicações. Finalmente, discutiram-se as perspectivas da tec-

nologia no auxílio às necessidades da área de Distúrbios do Desenvolvimento. 

Apesar da variedade de tecnologias computacionais para auxiliar nas solu-

ções específicas da área da saúde e, especificamente, dos Distúrbios de Desenvol-

vimento, ainda há barreiras a serem ultrapassadas para uma implantação efetiva 

desses recursos, a começar pela comunicação entre os profissionais da saúde e de 

TI que, muitas vezes, usam vocabulários específicos para suas áreas, e o envolvi-

mento efetivo dos usuários finais, muitas vezes dificultado pela rotina e disponi-

bilidade de cada um.  

Se o desenvolvimento de aplicações para a área da saúde e, aqui especifica-

mente tratado, para a área dos Distúrbios do Desenvolvimento não for composto 

por uma equipe multidisciplinar, certamente o produto final não terá a qualidade 

necessária e tampouco atenderá a demanda gerada. 
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33 

 

Cognição social e os  

Transtornos de Desenvolvimento 

 

Juliana Gioia Negrão, Vivian R. G. Lederman,  

Fabrícia Signorelli, José Salomão Schwartzman 

 

 

Cachinhos dourados passeava por um bosque quando 

encontrou uma casa vazia. Ela resolveu, por curiosi-

dade, entrar no local e explorar o ambiente. Após pas-

sear pelos cômodos da residência, a menina comeu um 

mingau que estava servido numa tigela deixada à 

mesa. Na sequência, quebrou uma cadeira e se deitou 

para dormir numa das três camas, que estavam bem 

arrumadas. Os três ursos que moravam naquele lugar 

chegaram e se depararam com aquela cena, ficaram 

bastante assustados. Quem é que havia feito tamanha 

bagunça? Quando o trio finalmente entrou no quarto, 

encontrou a menina indefesa, cochilando de barriga 

cheia após a refeição inesperada. Sentindo a presença 

de estranhos no ambiente, ela acordou alvoroçada e 

saiu correndo de volta à floresta. Naquele dia, a perso-

nagem aprendeu uma valiosa lição: nunca entrar 

numa residência de outra pessoa sem receber o con-

vite para isso.  

 

Escrito em forma de prosa pelo inglês Robert Southey (1774-1843), “Cachi-

nhos Dourados e os Três Ursos” é um dos contos infantis mais conhecidos mundo 

afora. Dentro do contexto fictício da simples narrativa, a personagem desobedece 

a várias das convenções estabelecidas por qualquer sociedade, principalmente ao 

entrar numa propriedade de terceiros e, a partir daí, praticar uma série de com-

portamentos inconvenientes, como comer a refeição dos outros ou se deitar num 
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colchão de um estranho sem ser convidada. Talvez faltasse a Cachinhos Dourados 

o desenvolvimento de uma habilidade fundamental a todos os seres humanos: a 

cognição social, ou a forma como interpretamos os indivíduos que nos cercam em 

relação ao mundo em que vivemos (8). 

O conceito de cognição social surgiu no próprio campo da psicologia entre 

os anos 1960 e 1970 e se desenvolveu muito desde então. Em linhas gerais, a cog-

nição social é definida como a habilidade de perceber, compreender, interpretar e 

gerar respostas aos estímulos que recebemos no convívio com a sociedade e que 

se mostram relevantes dentro de determinado contexto (8). Lieberman (13) con-

ceitua o termo dentro do universo das neurociências, apontando que se trata de 

uma área interdisciplinar responsável por investigar os mecanismos cerebrais 

que respondem pelas experiências e pelo convívio social como um todo.  

De acordo com Penn et al. (17), existem diversas habilidades cognitivas res-

ponsáveis pelo conhecimento e pela compreensão de estímulos com uma natu-

reza não afetiva — caso dos números, das cores e dos objetos que compõem um 

ambiente. A cognição social, por sua vez, serve para lidar com os estímulos rece-

bidos por meio da interação com outras pessoas. Mais do que isso, essas intera-

ções e a interpretação que se faz delas podem mudar de acordo com o contexto 

em que ocorrem. Para tanto, é essencial entender a situação social, que apresenta 

um grau de complexidade, e, na sequência, dar respostas àquele estímulo.  

O processo ainda envolve a atuação de diversos neurotransmissores, que re-

alizam a comunicação entre as diferentes instâncias neuronais. Dentre eles se des-

tacam a serotonina (14). A literatura a respeito desse campo da psicologia cresce 

a cada dia. Mesmo assim, ainda existem perguntas sem respostas, e há muito tra-

balho a ser feito para entender todos os detalhes dessa habilidade tão importante 

para a convivência em sociedade.  

 

FORMAS DE MANIFESTAÇÃO E PISTAS SOCIAIS 

 

A cognição social permite o desenvolvimento e o aprimoramento da lingua-

gem. Além disso, os processos da cognição social empregam sinais que são interpre-

tados pelo cérebro de forma automática (7). As pistas fornecidas durante uma inte-

ração social oferecem informações valiosas sobre o indivíduo emissor sem que, ne-

cessariamente, ele mesmo ou o receptor estejam cientes dessa troca de sinais.  

A partir dessa relação, os participantes daquela interação, dotados de uma 

habilidade de cognição social desenvolvida, serão capazes de classificar o outro, 

principalmente se ele está transmitindo informações verdadeiras ou falsas para 

definir se ele é confiável ou perigoso. Uma expressão muito séria, por exemplo, 

indica que a conversa deve ser mais curta e objetiva a fim de evitar chateações e 

brigas. 
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Os sinais ainda podem dizer muito sobre o nível de interação e proximidade 

entre duas pessoas. É comum que, durante a interação, ocorram movimentos es-

pelhados que são involuntários — pode ser um jeito de virar a cabeça, de usar as 

mãos ou de cruzar os braços, por exemplo. Quando esses movimentos acontecem 

de forma simultânea e inesperada, há uma sensação de bom relacionamento e fa-

miliaridade. Na contramão, se essa repetição de gestos e trejeitos é proposital, o 

efeito pode ser exatamente o contrário, e o indivíduo passa a considerar aquilo 

como uma zombaria (3).  

A postura e os movimentos ainda respondem por uma boa parte da comunica-

ção. Premack (18) concluiu que bebês com até 6 meses de vida com desenvolvimento 

típico são capazes de entender a intencionalidade de uma outra pessoa por meio de 

seus movimentos corporais. Mesmo a criança de tenra idade já consegue desvendar o 

significado de um toque na pele, de um empurrão, de uma corrida ou de um pulo. 

Mas é claro que não se trata apenas dos movimentos corporais: a capacidade 

de analisar e julgar as expressões faciais e o tom de voz são fundamentais para 

navegar pela sociedade. Isso depende, claro, de um bom processamento das pistas 

emocionais fornecidas pelos indivíduos durante uma interação social (11).  

As expressões da face, aliás, são um ponto essencial nessa história, uma vez 

que o rosto é o foco de interesse do olhar durante a comunicação. Espera-se que, 

ao longo de uma conversa, o receptor esteja mirando os olhos ou a boca do emis-

sor. Portanto, entender como o rosto se configura diante de diferentes emoções é 

primordial.  

Ekman (5) identificou seis expressões universais: raiva, felicidade, surpresa, 

nojo, tristeza e medo. Passados alguns anos, o autor acrescentou o desprezo como 

uma sétima expressão e definiu a neutralidade como a ausência de expressões. Pio-

neiro na área, Ekman (5) encontrou uma concordância entre as expressões de 70%.  

 

OS DOMÍNIOS DA COGNIÇÃO SOCIAL 

 

Na cognição social se encontram diferentes subdomínios que ajudam nessa 

troca de estímulos com o mundo exterior. Por ora, não existe uma definição do 

número exato de componentes. Mas podemos destacar quatro deles, de acordo 

com o que há de mais robusto atualmente na literatura científica: o processa-

mento emocional, a percepção social, a teoria da mente e o estilo de atribuições 

(4). São ferramentas e habilidades que regulam e definem a forma como interpre-

tamos as pistas sociais e preparam a resposta mais adequada àqueles estímulos. 

O processamento emocional, também chamado de reconhecimento de emo-

ções ou percepção de afeto, envolve inferir no outro uma emoção a partir da análise 

das expressões faciais, das expressões corporais, do tom de voz ou da combinação 
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desses diferentes elementos. É essa habilidade que nos dá a capacidade de inter-

pretar, com grande chance de sucesso, que um indivíduo cabisbaixo e com os om-

bros para frente está triste e cansado, ou que uma pessoa andando na rua com o 

passo apertado está atrasada para chegar em seu compromisso.  

A percepção social permite orientar o comportamento em respeito às regras 

tácitas e convenções estabelecidas dentro de um determinado contexto. Essas 

normas podem ser verbais ou não verbais. É por causa dela que não dizemos ao 

anfitrião de uma festa que a comida que ele serviu estava ruim (por mais intragá-

vel que os pratos estivessem) ou deixamos o lado esquerdo da escada rolante livre 

no transporte público para que outros usuários sigam seu caminho. Trata-se de 

conhecer e seguir costumes e comportamentos previamente acordados e aceitos 

por um determinado grupo de pessoas. 

A teoria da mente (ou atribuição de estado mental) é uma ferramenta que 

nos faz entender que os indivíduos possuem estados mentais e pensamentos dife-

rentes dos nossos. Por meio dela, fazemos deduções sobre os outros e entendemos 

suas crenças, sugestões, intenções, mentiras, metáforas, ironias e gafes. Desse 

modo, torna-se possível realizar comparações entre o mundo interior e o mundo 

exterior. Quando bem desenvolvida, essa capacidade abre alas para predizer os 

comportamentos e as ações dos outros e, assim, aumentar a própria capacidade 

de convívio social.  

Finalmente, o estilo ou viés de atribuições engloba a competência própria do 

ser humano de contar e explicar diversas causas e eventos da vida, sejam eles po-

sitivos ou negativos. Esses eventos podem ser externos e, assim, englobar outras 

pessoas e fatores ambientais, ou internos e dirigidos a si mesmo.  

 

OS TRANSTORNOS DE DESENVOLVIMENTO 

 

Entender todos esses conceitos e seu papel na cognição social é essencial 

para ampliar o conhecimento sobre a interação humana nos mais diferentes ní-

veis. Diversos estudos publicados nas últimas décadas revelaram os comporta-

mentos típicos relacionados aos domínios da cognição social (6). Esses avanços 

científicos permitem criar um padrão de desenvolvimento do que é característico 

de acordo com o contexto e a faixa etária de cada indivíduo, bem como comparar 

desvios e alterações das capacidades, que ocorrem em quadros clínicos do trans-

torno do desenvolvimento, como é o caso do Transtorno do Espectro do Autismo 

(TEA). 

O Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, traduzido em Portu-

guês para Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), di-

vide a gravidade do TEA de acordo com os prejuízos na comunicação social e nos 

padrões de comportamento restritos e repetitivos. Em relação à interação social, 
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alguns pacientes apresentam falta de interesse pelo outro e tendência ao isola-

mento, com dificuldades para fazer amizades (1).  

No que se refere à cognição social, um dos principais prejuízos é um déficit 

na compreensão da intencionalidade do outro e um impacto no domínio da Teoria 

da Mente. Baron-Cohen (2) utilizou o termo “cegueira mental” para descrever as 

dificuldades dos indivíduos com TEA na capacidade de atribuir estados mentais 

diferentes dos seus próprios a terceiros, comprometendo, assim, a sua capacidade 

de interagir socialmente. No que se refere à percepção da emoção, há um déficit 

na habilidade de identificar os sentimentos alheios, com prejuízos na hora de per-

ceber e reconhecer o que o outro está sentindo e expressando por emissões tanto 

verbais como visuais. 

Ainda no terreno da comunicação, existem diversos graus de dificuldades na 

linguagem verbal e não verbal, com pouca (ou ausência total) de fala, respostas 

inadequadas às mais diversas situações e interpretações errôneas da intenciona-

lidade dos emissores. Esses indivíduos ainda podem desenvolver uma dependên-

cia enorme de rotinas e comportamentos padronizados e/ou repetitivos, uma re-

sistência às mudanças no ambiente em que circulam ou um foco intenso em obje-

tos e temáticas específicas (1).  

 

AVANÇOS RECENTES 

 

Para entender melhor esse universo dos TEA e contribuir para o desenvol-

vimento da ciência e do conhecimento nesse campo, o Laboratório dos Transtor-

nos do Espectro do Autismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie realiza uma 

série de pesquisas com grande relevância nacional e internacional. O objetivo 

principal do grupo está em entender como as habilidades de cognição social va-

riam entre diferentes indivíduos, sejam eles típicos ou com algum transtorno de 

desenvolvimento, como mostram os diversos trabalhos realizados e publicados 

por seus integrantes nos últimos anos.  

Oliveira (16) estabeleceu o padrão de rastreamento visual de figuras sociais e 

não sociais em crianças de 2 a 6 anos com desenvolvimento típico. Sabe-se que os 

seres humanos têm preferência natural a dar atenção para estímulos sociais (como 

a face de outro indivíduo) em relação aos estímulos não sociais, como o ato de olhar 

para um objeto inanimado. A partir daí, é possível usar técnicas e padrões de ras-

treio ocular para saber quanto tempo uma pessoa fixa seu olhar numa imagem es-

pecífica e inferir seu grau de atenção diante das diferentes categorias de estímulos.  

Por mais que existam muitos trabalhos nessa area com adultos, faltavam pes-

quisas que descrevessem o desenvolvimento desse comportamento em crianças. O 

trabalho de Oliveira (16) contou com a participação de indivíduos com 2 a 6 anos de 

idade, divididos de acordo com o sexo. No estudo, todos os 101 voluntários (49 
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meninas e 52 meninos) foram submetidos aos testes SON-R21/2-7 e Autism Behavior 

Checklist e realizaram uma tarefa que trabalhava os estímulos sociais e não sociais. 

Durante o período de análise, as crianças também fizeram uso de uma tecnologia de 

varredura visual, com capacidade de analisar o comportamento de rastreio dos olhos.  

Os resultados mostraram que houve diferença no nível observação dos ob-

jetos e das faces de acordo com a idade — quanto mais jovem, menor esse nível. 

Além disso, as crianças focalizavam mais nos estímulos sociais em relação aos es-

tímulos não sociais. Também foram encontradas correlações positivas entre o 

tempo de observação de faces, bocas e olhos e entre a observação de objetos e 

bocas. Não foram observadas grandes diferenças entre os sexos masculino e femi-

nino. Esse foi um dos primeiros estudos realizados no Brasil que levantou os indi-

cadores de desenvolvimento da cognição social registrados por meio do rastreio 

ocular nos primeiros anos de vida de crianças típicas, o que contribui para estabe-

lecer um padrão e poder criar comparações e análises levando em conta as mais 

diversas situações atípicas de transtorno na vida real.  

Em pesquisa do mesmo grupo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

Velloso (19) fez uma avaliação das habilidades de linguagem e da teoria da mente 

em indivíduos com TEA. O trabalho contou com a participação de 28 crianças di-

agnosticadas com o distúrbio e 56 crianças-controle, dotadas de desenvolvimento 

típico. Todas estavam na faixa etária de 6 a 12 anos. Elas foram submetidas ao 

teste Strange Stories, devidamente traduzido e adaptado para a língua portuguesa. 

Criado por Happé (10), esse teste consiste em apresentar vinhetas ou histórias 

que relatam situações cotidianas, nas quais as personagens falam coisas que elas 

não querem dizer literalmente. São contos com diferentes atribuições de estado 

mental lidos por um avaliador e ilustrados por uma figura. Ao final de cada histó-

ria, o especialista faz algumas perguntas-padrão à criança e espera as respostas, 

às quais são atribuídas uma pontuação.  

Após a aplicação do teste, Velloso (19) encontrou diferenças significativas 

entre os escores médios de cada história específica e na pontuação total na com-

paração entre o grupo experimental e o grupo-controle. As crianças com desen-

volvimento típico tiveram pontuações relativamente mais altas quando compara-

das àquelas que eram o objeto da investigação. É possível concluir, então, que 

tanto as habilidades de linguagem quanto a teoria da mente, um dos domínios da 

cognição social, avaliadas pelo Strange Stories estão alteradas nas crianças com 

TEA. O trabalho serviu para validar, com crianças brasileiras e no contexto socio-

cultural de nosso país, um teste já validado e consagrado em terras estrangeiras e, 

desse modo, assegurar aos profissionais que trabalham na área que se trata de um 

método de detecção seguro e confiável.  

Negrão (15) comparou o desempenho de indivíduos saudáveis, com esquizofre-

nia e com TEA em diferentes tarefas de cognição social. Foram recrutados 51 voluntá-

rios adultos, com faixa etária entre 18 e 35 anos. Desses, 20 tinham comportamento 
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típico, 16 foram diagnosticados com esquizofrenia e 15 com autismo. Para avaliação, 

foram utilizados diversos instrumentos de diagnóstico, como a Avaliação Global de 

Funcionamento, o Autism Behavior Checklist, a Escala de Síndromes Positivas e Ne-

gativas e a Entrevista Estruturada para o DSM-IV. Para avaliar as diferentes habili-

dades de cognição social, a autora utilizou o Facial Emotion Identification Test, o 

Emotion Perspective Taking e o Emotion in Biological Motion. 

Entre os resultados, é possível destacar que os três grupos tiveram índices 

equivalentes no que se refere à escolarização, funcionalidade e QI. Porém, nas ha-

bilidades de cognição social, foram relatadas diferenças entre o grupo-controle e 

os pacientes com esquizofrenia ou TEA, corroborando outros trabalhos publica-

dos previamente na literatura. Nos indivíduos que compunham os dois grupos clí-

nicos, houve uma distinção quanto à percepção da emoção de nojo e uma tendên-

cia à identificação da emoção de tristeza. Vale destacar, também, que uma das ca-

racterísticas encontradas nos pacientes com autismo foi uma certa confusão da 

expressão do sentimento de raiva. Porém, não foi possível definir padrões dife-

renciados de cognição social entre os três grupos analisados. A iniciativa aprofun-

dou o conhecimento que se tinha sobre os domínios de relação social e interativi-

dade em adultos com e sem as duas doenças psiquiátricas abordadas. Os achados 

servem como guia para futuras pesquisas na área e referenciam o trabalho dos 

profissionais em sua prática clínica diária.  

 

BANCO DE IMAGENS DE CRIANÇAS BRASILEIRAS 

 

A análise da face e de como ela muda para representar os mais diferentes 

sentimentos, um dos componentes da avaliação da cognição social, motivou um 

desdobramento do trabalho no Laboratório dos Transtornos do Espectro do Au-

tismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie: a criação de um banco de ima-

gens e vídeos de expressões emocionais infantis. Por ora, o Brasil não possui ne-

nhum material com essa finalidade, adaptado para o contexto sociocultural de 

nosso país e representativo das diversas etnias do país. A carência de instrumen-

tos para fazer essa análise no consultório impossibilita uma avaliação adequada 

do paciente, bem como uma intervenção precoce diante de uma suspeita clínica 

de transtorno no desenvolvimento. 

O objetivo do trabalho é justamente desenvolver um acervo de fotos e vídeos 

de crianças com 4 a 6 anos de idade com expressões faciais induzidas e pousadas 

que sejam representativas das emoções de alegria, tristeza, raiva, surpresa, nojo, 

medo e desprezo, além de uma expressão de neutralidade, como descrito por Ek-

man (5). Para isso, foram recrutados 150 atores mirins dos sexos masculino e femi-

nino das etnias caucasiana, afrodescendente e asiática. Todos eles foram para o es-

túdio da TV Mackenzie, onde assistiram trechos de desenhos animados adequados 
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às idades que poderiam induzir as expressões supracitadas. A emoção pousada 

dos participantes foi registrada pelas câmeras. Na sequência, todos foram orien-

tados e induzidos a representar as mesmas expressões utilizando as técnicas de 

Expressões Faciais (12) e Filme / História (9). 

Na sequência, todo o material audiovisual foi avaliado por meio do programa 

Noldus Facereader. Além disso, um grupo de dez peritos capacitados no Facial Ac-

tion Coding analisou as fotos e os vídeos para determinar o tipo de emoção que as 

crianças interpretaram. As imagens com grau de concordância superior a 80% en-

tre os especialistas serão selecionadas para o banco final de imagens. A proposta 

é que esse material seja disponibilizado para que os profissionais da área possam 

utilizá-lo como referência em seus consultórios, o que ajudará na definição de con-

dições de patologia e normalidade no atendimento do público infantil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Entender o conceito de cognição social e a sua relevância é fundamental 

para compreender melhor como ocorrem as interações sociais nos mais diversos 

contextos e sociedades. Mais que isso, o avanço das pesquisas nesse campo da psi-

cologia aprofunda o conhecimento disponível sobre os transtornos de desenvol-

vimento, como o autismo, e fornece novas e valiosas ferramentas para o diagnós-

tico e o tratamento desses distúrbios. Nesse sentido, o Laboratório dos Transtor-

nos do Espectro do Autismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie tem papel 

de destaque e contribui diretamente para a construção do conhecimento nessa 

área, que ainda carece de ferramentas para a detecção e a intervenção precoces. 

Sabe-se que, quanto antes o transtorno de desenvolvimento é abordado, melhor 

será o prognóstico em médio e longo prazo. Esse processo de avanço nas pesqui-

sas é primordial para repercutir positivamente na funcionalidade do indivíduo 

com o distúrbio e melhorar a sua interação com as outras pessoas. Desse modo, é 

possível inserir cada vez mais o sujeito na sociedade em seus variados diversos 

aspectos, permitindo que ele progrida em seus laços afetivos e profissionais, pro-

movendo o bem-estar e a saúde de forma ampla e irrestrita. 
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FORMAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA MEMÓRIA 

 

O comportamento dos indivíduos é o resultado da interação entre seus ge-

nes e o ambiente, mas o ambiente é capaz de modificar o comportamento por meio 

do aprendizado e da memória. Assim, o aprendizado é o processo responsável por 

adquirirmos conhecimento sobre o mundo, enquanto memória é a capacidade de 

armazenarmos e evocarmos essas informações (11). Assim, a memória está rela-

cionada com a capacidade que um organismo tem de modular seu comporta-

mento a partir das experiências passadas. 

O processo de formação de memória pode ser dividido em três etapas: 1) 

Aquisição, que é o estágio em que a informação chega ao sistema nervoso central 

(SNC) através da via sensorial por meio de estímulos tais como o olfato, a visão, a 

audição e o tato; 2) Armazenamento / Consolidação, na qual ocorre a formação da 

memória final após as interferências submetidas na aquisição; e 3) Evocação, pro-

cesso de recuperação da memória após a sua consolidação (11).  

A memória pode ser classificada tanto pelo seu conteúdo como pelo seu tempo 

de duração. Quanto ao tempo de duração, a memória pode ser classificada como de 

curto ou de longo prazo. A memória de curto prazo tem duração de no máximo seis 

horas, tempo suficiente para que ocorra a sua evocação, e depois é descartada. Esse 

tipo de memória se refere ao armazenamento temporário de uma informação. Do con-

ceito de memória de curto prazo surgiu o termo “memória operacional” ou “memória 

de trabalho”, que implica não apenas o armazenamento, mas também a manipulação 
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de diferentes tipos de informação simultaneamente. Já a memória de longo prazo 

necessita de seis horas para ser consolidada e pode ser preservada durante anos 

ou até mesmo toda a vida do indivíduo (11). 

A memória pode ser, ainda, classificada de acordo com seu conteúdo: de pro-

cedimento e declarativa. A memória de procedimento ou implícita corresponde às 

memórias que não podem ser verbalizadas, que se expressam por meio de ações 

e hábitos, como andar, falar ou tocar um instrumento, sendo evocadas automati-

camente. A memória declarativa, também conhecida por explícita, está relacio-

nada a evocações conscientes de eventos, conhecimentos e fatos e pode ser ex-

pressa por palavras. É dividida em dois subgrupos: episódica e semântica. A epi-

sódica se refere a experiências do passado e guarda informações relacionadas a 

momentos de tempo específicos e é geralmente específica para cada indivíduo, ou 

seja, é individualizada A semântica se refere a fatos, conhecimentos e envolve con-

ceitos atemporais, podendo ser compartilhada com outras pessoas, ou seja, é cul-

tural e não simplesmente individual (11). 

A consolidação da memória de longo prazo não depende da memória de 

curto prazo. Estudos mostram que é possível prejudicar um tipo de memória man-

tendo intacta a outra. A consolidação da memória em longo prazo implica modifi-

cações na expressão gênica e na síntese proteica, modificando sinapses e resul-

tando na consolidação da memória, enquanto na memória de curto prazo essas 

modificações não ocorrem (11).  

Donald Hebb, em 1949, foi o primeiro a propor que a memória formada em 

mamíferos seria armazenada por sinapses mais eficientes entre neurônios ativa-

dos na fase de aprendizado, ou seja, quando dois neurônios pré e pós-sinápticos 

estão ativos, há um reforço no axônio do neurônio pós-sináptico. Esse processo 

resulta em modificações nas sinapses, que são denominadas de plasticidade si-

náptica. A partir dessa hipótese, em 1973, foi descrita a primeira evidência para a 

possível base para a formação de memória de longo prazo, que foi denominada de 

Potenciação de Longa Duração (LTP, do Inglês Long-term Potentiation). Nesse tra-

balho, os autores demonstram que um estímulo induz uma mudança eletrofisioló-

gica que tem duração igual à de uma memória. A LTP foi observada a partir de um 

estímulo elétrico repetitivo no córtex entorrinal em um feixe de fibras que se projeta 

para o hipocampo, a via perforante. Após o estímulo repetido, observou-se aumento 

do potencial excitatório pós-sináptico com duração prolongada. Esse experimento, 

somado ao modelo proposto por Hebb, fortalece a hipótese de que o aumento na 

atividade celular está implícito na formação da memória e do aprendizado. 

O glutamato é o neurotransmissor que está intimamente ligado à LTP. Ao se 

ligar ao receptor AMPA, o glutamato provoca uma despolarização da membrana do 

neurônio pós-sináptico pela entrada de Na+ e de Ca++. Logo após essa despolarização 

inicial, ocorre o desbloqueio do receptor NMDA por meio da dissociação do íon de 

Mg++, possibilitando que o glutamato se ligue ao seu sítio, ativando-o e, assim, 
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permitindo também a entrada de Na+ e de Ca++ no citoplasma do neurônio pós-si-

náptico. Com o aumento de Ca++ no neurônio pós-sináptico, ocorre a ativação da cas-

cata da proteína quinase dependente de cálcio-calmodulina II (CAMKII), que medeia 

a fosforilação dos receptores AMPA, aumentando a sua sensibilidade ao glutamato 

e, também, fazendo que mais receptores AMPA sejam inseridos na membrana do 

neurônio pós-sináptico. Com o aumento de ligações de glutamato nos receptores do 

tipo AMPA, há a manutenção da LTP e, com isso, a consolidação da memória. Estu-

dos demonstram que esse aumento da atividade dos receptores AMPA pode durar 

horas, possibilitando a consolidação da memória de longo prazo (10). 

Apesar de a primeira descrição do LTP ter sido observada no giro denteado, 

estudos recentes observaram a LTP em outras regiões, como CA1 no hipocampo e 

nas áreas basolateral e pré-frontal da amígdala. Estudos indicam que o hipocampo 

está envolvido com a recuperação da informação espacial e contextual. A inativação 

do hipocampo de ratos por meio de antagonistas do receptor glutamatérgico AMPA 

/ cainato ou agonistas GABAérgicos prejudica a evocação da memória espacial no 

labirinto aquático e em tarefas contextuais de medo condicionado (10). 

 

MODULAÇÃO GÊNICA E NEUROQUÍMICA  

DA FORMAÇÃO DE MEMÓRIA 

 

O hipocampo é uma das regiões do cérebro em que ocorre a formação de 

novos neurônios e tem grande relevância para a ocorrência do potencial de longa 

duração e para os processos de consolidação de memórias. Essa função é modu-

lada por alguns fatores secretados pelos neurônios, as chamadas neurotrofinas. 

Alguns exemplos de neurotrofinas são o BDNF, relacionado com a eficácia sináp-

tica e neuroplasticidade, a NT-3 que atua na regulação da neurogênese hipocam-

pal, aumentando a proliferação de novos neurônios, entre outros.  

A consolidação da memória é modulada por mediadores químicos que po-

dem ser chamados de convencionais e não convencionais. A principal diferença 

entre esses dois tipos de mediadores está no fato de que os convencionais são ar-

mazenados em vesículas e liberados por exocitose conforme a demanda, para atu-

arem por meio de receptores no neurônio pós-sináptico, enquanto os não conven-

cionais não passam por esse processo. Alguns desses mediadores que atuam no 

SNC são a noradrenalina (NE), os canabinoides e o óxido nítrico (NO).  

A NE é considerada um mediador convencional e é formada a partir da dopa-

mina pela ação da enzima β-hidroxilase nas vesículas sinápticas dos neurônios no-

radrenérgicos e é secretada pelo LC. A secreção de NE é baixa durante o sono e, ao 

acordar, sua liberação é aumentada e se mantém alta ao longo do dia, participando do 

processo de aquisição e consolidação da memória. A NE também tem participação na 

facilitação de formação da memória a partir de estímulos com valência emocional, 
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como em situações de aumento do estado de atenção, quando a liberação de NE 

atinge seus níveis mais altos (1). 

Souza-Braga et al. (17) estudaram a consolidação da memória em camun-

dongos nocautes para o receptor adrenérgico do tipo β3 e mostraram que a au-

sência desse receptor induz a déficits importante na formação da memória de 

curto e de longo prazo, concluindo que a NE possui papel-chave no processo de 

formação da memória. 

Os mediadores chamados de canabinoides endógenos ou endocanabinoides 

e o NO são considerados mediadores não convencionais e também são importan-

tes para a modulação da memória. 

Endocanabinoides como a anandamida (N-araquidonoiletanolamina) e a 2-

araquidonoilglicerol são neurotransmissores ou neuromoduladores liberados 

por neurônios pós-sinápticos que se ligam a receptores pré-sinápticos canabinoi-

des do tipo 1 em regiões como hipocampo, hipotálamo, cerebelo, núcleos da base, 

tronco cerebral, medula espinhal e amígdala, e suprimem a liberação de neuro-

transmissores como glutamato, ácido gama-aminobutírico, acetilcolina e noradre-

nalina por terminais pré-sinápticos. Assim, sua atividade excitatória ou inibitória 

depende do tipo de sinapse sobre a qual esse neurotransmissor agirá.  

O NO, por sua vez, é uma pequena molécula sinalizadora de vida curta que 

apresenta alta difusibilidade. Sua produção nos neurônios pós-sinápticos se dá 

após a ativação de receptores glutamatérgicos, provocando aumento nas concen-

trações intracelulares de Ca2+ que, por sua vez, forma um complexo com a calmo-

dulina que se liga e ativa a NO sintase neuronal (nNOs). A nNOs atuará sobre a L-

arginina, convertendo-a em L-citrulina e NO. Uma vez sintetizado, o NO se difunde 

para o neurônio pré-sináptico, onde ativa a guanilato ciclase solúvel, levando à 

formação de monofosfato cíclico de guanosina (GMPc). O GMPc modula positiva-

mente as proteínas quinases e a atividade de canais iônicos, levando à liberação 

de glutamato e à repetição de todo o ciclo (2).  

Além da modulação química, o processo de consolidação da memória tam-

bém sofre a influência de alguns fatores ambientais como, por exemplo, o estresse. 

O estresse intenso, definido como uma ameaça concreta ou antecipada à homeos-

tase ou bem-estar, pode causar um bloqueio desse processo. Estudos que utilizam 

situações de estresse intenso mostram que há prejuízo na formação da memória 

de curto e longo prazo e também no processo de aprendizagem (14). Em testes de 

memória espacial, roedores submetidos ao contato com predadores antes do iní-

cio e ao final do teste erraram mais nas tarefas de aprendizado e não consolidaram 

a memória espacial de curto e de longo prazo (14).  

Algumas patologias também podem ser associadas com prejuízos no desenvol-

vimento e manutenção do SNC. Dentre elas podemos citar a obesidade. Estudos mos-

tram que algumas habilidades de memória e aprendizagem podem ser diretamente 
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influenciadas pela dieta, não só durante o desenvolvimento, mas também na fase 

adulta (16). As neurotrofinas, tão importantes nos processos de consolidação da 

memória, estão diminuídas no quadro da obesidade. O BDNF, por exemplo, tem 

seus níveis diminuídos em ratos obesos tratados com dietas com alto teor de gor-

dura que apresentam processos de aprendizagem hipocampo-dependentes pre-

judicados quando comparados a animais que recebem dieta normal (18).  

Na doença de Alzheimer, a incapacitação de consolidação e aquisição da me-

mória é uma das principais características. Nos estágios iniciais da doença de Alzhei-

mer, há mudanças neuronais, tais como o acúmulo da proteína tau hiperfosforilada 

que, ao se degradar, libera fragmentos insolúveis que se depositam dentro de célu-

las no córtex e hipocampo e dificultam a comunicação entre os neurônios. Com a 

progressão da doença, também ocorre perdas neuronais, porém é possível ocorrer 

mudanças anatômicas da rede de comunicação entre os neurônios como possível me-

canismo compensatório dessas mudanças morfológicas ocasionadas pela doença. 

 

ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL COMO  

FERRAMENTA DE INTERVENÇÃO 

 

Uma das primeiras hipóteses de que o SNC era capaz de alterar sua forma e 

função mediante determinados estímulos foi proposta por Vincenzo Malacarne no 

final do século XVIII, quando demonstrou a diferença entre o volume cerebelar de 

pássaros criados em ambientes distintos. 

Atualmente, entende-se o SNC como altamente dinâmico e adaptativo, tanto 

estruturalmente quanto funcionalmente, o que amplia a adaptabilidade do indiví-

duo mediante as condições ambientais em que se encontra. A capacidade do cére-

bro de instituir alterações em longo prazo na sua estrutura sináptica ou celular 

como resposta a estímulos externos é definida como neuroplasticidade. A neuro-

plasticidade se manifesta de diversas formas em mamíferos adultos, como rege-

neração axônica e dendrítica no sistema nervoso periférico e central, formação de 

novas sinapses e neurogênese (5).  

A compreensão dos mecanismos que regulam a neuroplasticidade leva a 

processos que busquem prevenir, retardar e atenuar prejuízos cognitivos e moto-

res. Em relação à manutenção das funções cognitivas, diversos estudos têm sido 

desenvolvidos com o objetivo de demonstrar e influência do Enriquecimento Am-

biental (EA) como fator estimulador da neuroplasticidade.  

O EA se refere a uma técnica de manejo que visa a ampliar o bem-estar psi-

cológico e fisiológico do animal. Primeiramente reconhecida por Yerkes (1925) e, 

posteriormente, por Hediger (1950), essa técnica tem como objetivo principal ofe-

recer ao animal em cativeiro condições que estimulem o seu comportamento 
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natural. Ajuda a prevenir comportamentos anormais quantitativos e qualitativos 

(estereotipias), reduz expressão de medo e agressividade, auxilia na manutenção 

de funções reprodutivas, aumenta a motivação do animal e a expressão dos com-

portamentos normais de cada espécie. 

As técnicas de EA podem ser divididas em:  

1) Enriquecimento físico, em que há a introdução de materiais no recinto que 

estimulam atividades em seu ambiente natural, como a introdução de tocas e túneis;  

2) Enriquecimento sensorial, que consiste na estimulação dos sentidos do 

animal, como introdução de ervas para estimular o olfato e apresentação de obje-

tos com diferentes texturas e temperaturas para estimular o tato;  

3) Enriquecimento cognitivo, com desafios para o animal, sempre em nível 

crescente de dificuldade, como esconder petiscos ou dificultar seu acesso;  

4) Enriquecimento social, que pode ser intra ou inter-específico, favore-

cendo relações sociais como estabelecimento de hierarquia, território etc.;  

5) Enriquecimento alimentar, que consiste em alterações na própria dieta do 

animal, como também na frequência, no tempo e no tipo de manipulação em que 

o alimento pode ser oferecido;  

6) Exercício físico, aumento da atividade física do animal, com a introdução 

de exercícios repetitivos em esteira ergométrica e/ou roda de exercício, como 

também atividades com superação de obstáculos. 

Apesar de o EA promover o bem-estar animal e diminuir o estresse em am-

bientes de cativeiro, hoje muitos estudos têm utilizado o EA como estratégia de 

investigação de habilidades cognitivas. O uso de modelos animais em estudos na 

área da saúde proporciona uma investigação mais rápida e elaborada ao compa-

rarmos com estudos em seres humanos. 

Os roedores são o modelo animal mais utilizado na pesquisa ultimamente. 

Dentre eles, os camundongos participam em mais de 90% desses estudos em todo 

o mundo. O camundongo possui desenvolvimento, fisiologia, comportamento e 

doenças semelhantes aos dos seres humanos. Possui também cerca de 99% dos 

genes homólogos aos dos seres humanos, com aproximadamente 342 regiões con-

servadas entre eles. Levando em consideração esses fatos, os camundongos são 

definidos como uma primeira via para definir e estudar funções fisiológicas e ge-

néticas em mamíferos (3). 

Na década de 1940, Donald Hebb demonstrou que ratos criados em ambientes 

enriquecidos eram menos ansiosos e aprendiam mais rapidamente quando compa-

rados a animais do grupo-controle. Na década de 1960, outros estudos observaram 

maior peso cerebral e maior espessura do córtex em animais tratados com EA. Es-

tudos mais recentes demonstram mudanças moleculares e morfológicas cerebrais, 

tais como neurogênese, aumento da densidade sináptica e liberação de fatores 
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neurotróficos. Essas alterações foram associadas à melhora encontrada no apren-

dizado e na consolidação da memória. 

Em roedores, o EA tem sido muito utilizado para análise do desenvolvimento 

cerebral, sendo observado aumento da neurogênese, crescimento e ramificações 

dendríticas, aumento do mRNA do NGF e da LTP no hipocampo. Em 1978, Uylings 

et al. (19) observaram espessamento do córtex frontal e occipital e aumento na 

ramificação e no comprimento dos segmentos terminais na árvore dendrítica de 

células do córtex visual de ratos alojados em ambiente enriquecido com brinque-

dos durante a fase adulta. Esses resultados indicam melhora no aprendizado e na 

consolidação da memória. 

Ratos expostos à anoxia logo após o nascimento e alojados em ambiente en-

riquecido após o desmame por 40 dias mostraram melhor desempenho nos testes 

de campo aberto e labirinto aquático de Morris para memória espacial do que ra-

tos alojados em gaiolas convencionais (9). Também foram encontrados níveis sig-

nificativamente mais elevados de mRNA de NT-3 no córtex visual e hipocampo, 

aumento do NGF e melhor desempenho em tarefas dependentes de aprendizagem 

e memória operacional em ratos expostos a ambiente enriquecido com troca diá-

ria de brinquedos quando em comparação com ratos em ambientes não enrique-

cidos (15). Nithianantharajah et al. (13) avaliaram as diferenças na expressão gê-

nica em camundongos submetidos a EA e observaram aumento na expressão de 

diversos genes envolvidos no crescimento e na sinalização neuronal, como PSD-

95, sinaptofisina, calmodulina, neurogranina, entre outros.  

O aumento na expressão do BDNF induzido por EA em ratos e camundongos 

também foi relatado em diversos estudos (8, 12) e, mais recentemente, Hütten-

rauch et al. (7) demonstraram que o EA por 11 meses levou a uma redução da 

ansiedade, aumento no número de neurônios no giro denteado e melhora na me-

mória espacial em camundongos. 

Muitos estudos com modelo animal para a doença de Alzheimer utilizam o 

EA para melhor compreensão desse quadro. Wolf et al. (20) utilizaram um modelo 

de camundongo transgênico para a doença de Alzheimer e mostraram melhora na 

consolidação da memória e aprendizado devido ao melhor desempenho desses 

animais em testes comportamentais. Nesse estudo também foi observado no hi-

pocampo aumento de novos neurônios imaturos no giro denteado e na produção 

de fatores neurotróficos, como o BDNF, de camundongos jovens quando compa-

rados ao grupo-controle do mesmo modelo sem EA. Em modelos de camundongos 

para a doença de Alzheimer, observou-se aumento no número de neurônios ma-

duros e imaturos no hipocampo em animais com EA comparados ao grupo do 

mesmo modelo em condições-padrão (6). 

Assim como na doença de Alzheimer, o EA parece ser uma intervenção inte-

ressante para melhorar as alterações cognitivas induzidas pela obesidade. Embora 
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não existam muitos estudos publicados demonstrando essa relação, o trabalho de 

Souza et al. (4) mostrou que a aplicação do protocolo de EA quatro semanas de-

pois do início do tratamento com dieta enriquecida por gordura e colesterol 

(HFCED) preveniu o prejuízo de memória espacial e de reconhecimento de obje-

tos induzidas pela obesidade, embora não tenha afetado o metabolismo desses 

animais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A técnica de enriquecimento ambiental vem sendo considerada como alter-

nativa para reverter déficits no processo de formação da memória. Os resultados 

encontrados na literatura mostram que essa intervenção é promissora, indicando 

que, ao inserir atividades que necessitam de um esforço cognitivo maior do que 

aquele exigido no ambiente, é possível a reversão de prejuízos cognitivos tanto em 

animais como em seres humanos. No entanto, as intervenções até o presente mo-

mento têm se mostrado mais eficientes quando administradas durante a infância, 

e ainda não está claro se o EA aplicado a adultos é capaz de reverter prejuízos na 

consolidação e evocação da memória. 

 

REFERÊNCIAS 

 

1. Berridge CW, Schmeichel BE, España RA. Noradrenergic modulation of 

wakefulness/arousal. Sleep Med Rev. 2012; 16(2):187-97. 

2. Bradley SA, Steinert JR. Nitric oxide-mediated posttranslational modifications: impacts at 

the synapse. Oxid Med Cell Longev (online). 2016; 2016:5681036. 

3. Champy MF, Selloum M, Zeitler V, Caradec C, Jung B, Rousseau S et al. Genetic background 

determines metabolic phenotypes in the mouse. Mamm Genome. 2008; 19(5):318-31. 

4. de Souza RM, de Souza L, Machado AE, de Bem Alves AC, Rodrigues FS, Aguiar AS et al. 

Behavioural, metabolic and neurochemical effects of environmental enrichment in high-fat 

cholesterol-enriched diet-fed mice. Behav Brain Res (online). 2018. Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/ 30287273/. 

5. Gazzaniga MS. The new cognitive neuroscience. J Chem Informat Model. 2000; 53:1689-

99. 

6. Herring A, Ambrée O, Tomm M, Habermann H, Sachser N, Paulus W et al. Environmental 

enrichment enhances cellular plasticity in transgenic mice with Alzheimer-like pathology. 

Exp Neurol. 2009; 216(1):184-92. 

7. Hüttenrauch M, Salinas G, Wirths O. Effects of long-term environmental enrichment on 

anxiety, memory, hippocampal plasticity and overall brain gene expression in C57BL6 mice. 

Front Mol Neurosci. 2016; 9:62.  



421 

8. Ickes BR, Pham TM, Sanders LA, Albeck DS, Mohammed AH, Granholm A-C. Long-term 

environmental enrichment leads to regional increases in neurotrophin levels in rat brain. 

Exp Neurol. 2000; 164(1):45-52. 

9. Iuvone L, Geloso MC, Dell’Anna E. Changes in open field behavior, spatial memory, and 

hippocampal parvalbumin immunoreactivity following enrichment in rats exposed to 

neonatal anoxia. Exp Neurol. 1996; 139(1):25-33.  

10. Izquierdo I, Bevilaqua LRM, Rossato JI, Bonini JS, Medina JH, Cammarota M. Different 

molecular cascades in different sites of the brain control memory consolidation. Trend 

Neurosci. 2006; 29(9):496-505. 

11. Izquierdo IA, Myskiw J de C, Benetti F, Furini CRG. Memória: tipos e mecanismos – 

achados recentes. Rev USP. 2013; (98):9-16. 

12. Lu L, Bao G, Chen H, Xia P, Fan X, Zhang J et al. Modification of hippocampal neurogenesis 

and neuroplasticity by social environments. Exp Neurol. 2003; 183(2):600-9. 

13. Nithianantharajah J, Levis H, Murphy M. Environmental enrichment results in cortical 

and subcortical changes in levels of synaptophysin and PSD-95 proteins. Neurobiol Learn 

Mem. 2004; 81(3):200-10. 

14. Park CR, Zoladz PR, Conrad CD, Fleshner M, Diamond DM. Acute predator stress impairs 

the consolidation and retrieval of hippocampus-dependent memory in male and female 

rats. Learn Mem. 2008; 15(4):271-80. 

15. Pham TM, Soederstroem S, Winblad B, Mohammed AH. Effects of environmental 

enrichment on cognitive function and hippocampal NGF in the non-handeled rats. Behav 

Brain Res. 1999; 103(1):63-70.  

16. Stangl D, Thuret S. Impact of diet on adult hippocampal neurogenesis. Genes Nutr. 2009; 

4(4):271-82. 

17. Souza-Braga P, Lorena FB, Nascimento BPP, Marcelino CP, Ravache TT, Ricci E et al. 

Adrenergic receptor β3is involved in the memory consolidation process in mice. Braz J Med 

Biol Res. 2018; 51(10):1-8. 

18. Tozuka Y, Kumon M, Wada E, Onodera M, Mochizuki H, Wada K. Maternal obesity 

impairs hippocampal BDNF production and spatial learning performance in young mouse 

offspring. Neurochem Int. 2010; 57(3):235-47.  

19. Uylings HBM, Kuypers K, Diamond MC, Veltman WAM. Effects of differential 

environments on plasticity of dendrites of cortical pyramidal neurons in adult rats. Exp 

Neurol. 1978; 62(3):658-77.  

20. Wolf SA, Kronenberg G, Lehmann K, Blankenship A, Overall R, Staufenbiel M et al. 

Cognitive and Physical activity differently modulate disease progression in the amyloid 

precursor protein (APP)-23 model of Alzheimer’s disease. Biol Psychiatry. 2006; 

60(12):1314-23. 

 

  



422 

35 

 

Prematuros e os  

Transtornos do Desenvolvimento 

 

Vivian R. G. Lederman, Fabrícia Signorelli, Juliana Gioia Negrão,  

Juliana Pineda FungaroJosé Salomão Schwartzman 

 

 

Segundo a OMS (15), prematuros são definidos como todos os recém-nasci-

dos (RN) vivos com menos de 37 semanas completas de gestação (< 259 dias), 

contadas a partir do primeiro dia do último período menstrual. A cada ano, 15 mi-

lhões de prematuros nascem em todo o mundo, e a incidência é variável e relacio-

nada com as características populacionais (2). São considerados prematuros ex-

tremos os RN com menos de 28 semanas de gestação; muito prematuros; os nas-

cidos entre 28 e abaixo de 32 semanas de gestação; prematuros moderados, os 

nascidos entre 32 e abaixo de 34 semanas de gestação; e prematuros tardios, os 

nascidos entre 34 e abaixo de 37 semanas completas de gestação (15). 

O peso ao nascer é a primeira medida do recém-nascido obtida após o nasci-

mento e pode ser subdividida da seguinte forma: baixo peso ao nascer, contem-

plando os nascidos com menos de 2.500 g; muito baixo peso ao nascer, para aque-

les nascidos com menos de 1.500 g; e peso extremamente baixo ao nascer, para 

aqueles com menos de 1.000 g ao nascimento (15). 

O peso ao nascer e a idade gestacional são importantes não só para caracte-

rizar o prematuro e seus subgrupos, mas também são determinantes para o prog-

nóstico desses recém-nascidos, assim como as intercorrências peri e neonatais 

(7). É importante ressaltar que a idade do prematuro a ser considerada ao longo 

das avaliações de seu desenvolvimento é a idade corrigida, que corresponde ao 

ajuste da idade cronológica (momento do nascimento) em função da prematuri-

dade, ou seja, o ideal de nascimento com 40 semanas de idade gestacional (15). 

 As complicações no período perinatal (que decorre entre as 22 semanas 

completas de gestação até os 7 dias completos após o nascimento) e no período 

neonatal (que corresponde ao intervalo do nascimento aos 28 dias de vida) po-

dem influenciar negativamente o desenvolvimento desses neonatos. Prematuros 
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podem apresentar diversas intercorrências, como a síndrome do desconforto res-

piratório, apneia, displasia broncopulmonar, hipotensão arterial, hipo ou hipergli-

cemia, infecções e risco aumentado para complicações neurológicas (7). 

A prematuridade e o baixo peso ao nascer são importantes causas de morbi-

dade e mortalidade infantil, temas amplamente estudados não apenas pelos índi-

ces de mortalidade, mas também pelos efeitos no desenvolvimento e na qualidade 

de vida dos indivíduos afetados por essas condições, que poderão apresentar uma 

variabilidade de comprometimentos com diferentes graus de prejuízos que im-

pactam sua funcionalidade em diferentes estágios da vida (2, 5).  

 

REPERCUSSÕES DA PREMATURIDADE AO LONGO DA VIDA 

 

 Nas últimas décadas, a melhoria das condições pre, peri e neonatais levou 

ao crescente aumento na taxa de sobrevivência de prematuros menores e mais 

imaturos. Os riscos da prematuridade vão além dos prejuízos motores e cogniti-

vos – como paralisia cerebral (PC) e deficiência intelectual (DI) grave, sendo que 

outros domínios importantes do neurodesenvolvimento também podem ser pre-

judicados, tais como linguagem e comportamento, sendo comum o comprometi-

mento em múltiplos domínios (20).  

Considera-se, hoje, que entre 15% e 45% dos prematuros apresentem pre-

juízos na percepção, aspectos cognitivos e de coordenação, além da comunicação 

social, emocional e atenção compartilhada, sendo essas últimas características 

compatíveis com sinais de transtorno do espectro do autismo (TEA) (9, 17). 

Portanto, a prematuridade e o baixo peso ao nascimento estão associados à 

incidência de vários distúrbios neuropsiquiátricos, incluindo baixos escores de QI, 

dificuldades de aprendizagem, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH), aumento do número de sintomas sugestivos de TEA, problemas emocio-

nais, comportamentais e transtornos de ansiedade (5, 8, 11, 20). 

Distúrbios de etiologia multifatorial, como os TEA, emergem quando fatores 

distintos incidem, em diferentes graus, sobre um mesmo indivíduo. Assim, conside-

ram-se em risco maior para apresentar TEA indivíduos com vulnerabilidade gené-

tica, expostos a agente estressor externo em período crítico do desenvolvimento (3). 

Prematuros seriam, portanto, grupo de risco para TEA, entre outros trans-

tornos do desenvolvimento, por aliarem uma possível condição genética a fatores 

ambientais como infecções pré-natais e outras morbidades maternas que leva-

riam ao parto prematuro, infecções pós-natais e outros insultos que podem ocor-

rer durante o parto e mesmo durante o período peri e neonatal (9). 

O peso ao nascer e a idade gestacional por si só também podem contribuir para 

o aumento de risco de transtornos do desenvolvimento. Estudo envolvendo prema-

turos nascidos com diferentes idades gestacionais demonstraram que os grupos 
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nascidos entre 33 e 26 semanas de gestação e com menos de 26 semanas de ges-

tação apresentaram atrasos sutis em funções neuropsicológicas e comportamen-

tais aos 3 anos de idade em relação aos controles nascidos a termo. O desempenho 

foi pior naqueles nascidos com menos de 26 semanas de gestação, seguidos pelo 

grupo nascido entre 26 e 33 semanas de gestação; a imaturidade neurobiológica 

permaneceu como influência preponderante nos resultados pré-escolares, medi-

dos a partir do desempenho em medidas de habilidade verbal, não verbal, motora 

fina, visual-motora, atenção visual, conceitos numerais primários e comunicação 

funcional (4).  

No caso dos TEA, o risco para os prematuros se encontra entre 3% e 7% (1, 

13, 19), taxa essa superior à da população em geral. Frequentemente os sinais su-

gestivos de TEA passam desapercebidos nessa população devido à presença de atra-

sos no desenvolvimento ou outras sequelas. Em outros casos, prejuízos motores e 

sensoriais presentes influenciam os resultados de rastreios para sinais de TEA, 

quando na verdade se trata de outros atrasos ou transtornos. Assim, o rastreio es-

pecífico dessa população para sinais compatíveis com TEA é de extrema relevância, 

e aconselha-se que se siga um protocolo específico de múltiplo rastreio em diferen-

tes faixas etárias. Para definir um protocolo de avaliação com foco na população de 

prematuros brasileiros, pesquisas de avaliação com bebês e crianças prematuras fo-

ram realizadas, levando em conta os instrumentos disponíveis no País. 

Treyvaud et al. (19) realizaram estudo com o objetivo de avaliar os fatores pre-

ditivos para transtornos psiquiátricos nos prematuros. Essas crianças foram sub-

metidas à avaliação com ressonância nuclear magnética (RNM) para identificar 

anormalidades cerebrais e a rastreamento de dificuldades sociais e de regulação 

emocional aos 2 anos de idade (Infant-Toddler Social-Emotional Assessment – 

ITSEA) e aos 5 anos de idade (SDQ). Aos 7 anos de idade, essas crianças foram sub-

metidas a uma avaliação psiquiátrica e comparadas com crianças nascidas a termo, 

e a conclusão foi de que o grupo de prematuros apresentou três vezes mais proba-

bilidade de satisfazer critérios para qualquer diagnóstico psiquiátrico aos 7 anos de 

idade, com os seguintes diagnósticos mais comuns: ansiedade, TDAH, TEA. 

 

PESQUISAS E AVALIAÇÕES COM PREMATUROS REALIZADAS  

NO AMBULATÓRIO TEA-MACK E AMBULATÓRIO DE  

PREMATUROS DA DISCIPLINA DE PEDIATRIA NEONATAL DA  

UNIFESP 

 

O rastreio para sinais sugestivos de TEA é recomendado para a população 

em geral aos 18 meses de idade com instrumentos como o M-CHAT (16). Esse ins-

trumento, traduzido e validado no Brasil, permite de forma rápida e eficiente a 

identificação de sinais sugestivos de TEA. Crianças que pontuam positivamente 
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três questões em geral, ou duas críticas, são consideradas positivas para rastreio 

de sinais de TEA, sendo aconselhável o início de intervenções e seguimento para 

posterior diagnóstico. Entretanto, o M-CHAT pressupõe ausência de comprometi-

mentos motores graves, auditivos e visuais. Prejuízos nessas áreas podem levar a 

resultados falsos-positivos, uma vez que não configuram em si sinais de TEA, em-

bora alterem a pontuação do instrumento. Como prematuros estão propensos a 

atrasos motores e prejuízos sensoriais, estudou-se como manter o rastreio com 

M-CHAT, adequando, todavia, esse rastreio para sinais de TEA nessa população. 

Assim, em pesquisa realizada em parceria do programa de Pós-graduação 

em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie e o 

Ambulatório de Prematuros da UNIFESP/EPM, uma amostra de 60 prematuros 

com idade corrigida de 18 meses e com peso ao nascer inferior a 2.000 g foi sub-

metida à avaliação com M-CHAT. Desses prematuros, 6,7% foram rastreados po-

sitivamente para sinais compatíveis com TEA aos 18 meses de idade corrigia, 

sendo dois meninos e duas meninas. Um ano após essa avaliação, a amostra foi 

novamente avaliada para sinais compatíveis de TEA com o instrumento ABC (Au-

tism Behaviour Checklist) (12), também traduzido e disponível no Brasil. Dessa 

vez, nenhuma das meninas pontuou, apenas um dos meninos rastreados com o M-

CHAT permaneceu com sinais compatíveis de TEA e dois meninos, não rastreados 

aos 18 meses, apresentaram sinais compatíveis com TEA, perfazendo 5,2% da 

amostra com sinais compatíveis de TEA. Desses, dois meninos foram de fato diag-

nosticados com TEA, ou seja, 3,3% da amostra (13). Esse estudo conclui que, para 

a população de prematuros, o rastreio em apenas uma fase do desenvolvimento 

infantil pode não ser suficiente. O rastreio inicial aos 18 meses de idade corrigida 

permite identificar atrasos no desenvolvimento, início de intervenções e alerta de 

acompanhar de perto essas crianças. Entretanto, um segundo rastreio é aconse-

lhável, mesmo para as crianças que não pontuaram positivamente aos 18 meses 

de idade. Provavelmente, com a superação de atrasos do desenvolvimento relaci-

onados com a prematuridade, ou com a melhora dos quadros motores e sensori-

ais, os sinais compatíveis com TEA se tornam mais evidentes e podem ser mais 

bem identificados. 

Ainda buscando identificar sinais compatíveis de TEA numa população em 

que os atrasos comuns de desenvolvimento podem ser fator de resultados falsos-

positivos ou, ao contrário, levar a falso-negativos, nossa impressão é de que a var-

redura visual é um instrumento valioso. Temos utilizado o rastreamento visual no 

Laboratório TEA-MACK em várias pesquisas, e nos parece que se trata de proce-

dimento interessante, mas que ainda não tem, a nosso ver, status para firmar ou 

afastar um diagnóstico específico. Estudos com prematuros mostram que muitos 

podem apresentar padrão visual semelhante aos TEA. Por meio de equipamento 

computadorizado, pode-se avaliar qual a preferência visual da criança: por exem-

plo, por figuras socias ou não sociais. Sabe-se que o desenvolvimento das crianças, 
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desde o nascimento, é orientado pelo potencial biológico, sendo que crianças típi-

cas possuem preferência por figuras sociais em detrimento às não sociais ou ob-

jetos. Por outro lado, crianças diagnosticadas, posteriormente, com TEA apresen-

tam preferência por figuras não sociais ainda aos primeiros meses de vida (10). 

Em nova pesquisa, 31 prematuros com peso ao nascer inferior a 2.000 g fo-

ram avaliados aos 6 meses de idade corrigida com varredura visual e, posterior-

mente, com o M-CHAT, aos 18 meses de idade corrigida. Na avaliação com varre-

dura visual, foram apresentadas pranchas contendo figuras sociais e não sociais, 

além de pranchas apresentando figuras sociais com olhar direto e indireto. Os re-

sultados apontaram para preferência por figuras sociais por parte dos prematu-

ros, não importando a posição dessas figuras na tela em relação às figuras não so-

ciais. Não houve diferença na preferência de figuras sociais com olhar direto ou 

indireto, tampouco para a região do rosto (olhos ou bocas). Todas as crianças pon-

tuaram negativamente no questionário M-CHAT aos 18 meses de idade corrigida, 

não sendo rastreadas para sinais compatíveis de TEA. Concluiu-se que, aos 6 me-

ses de idade corrigida, os prematuros já apresentaram capacidade de participar 

de avaliação de rastreio visual, com resultados semelhantes aos de crianças nas-

cidas a termo, sugerindo, portanto, que esse instrumento pode colaborar no ras-

treamento de sinais de TEA nessa população (14). 

Considerando a propensão da população de prematuros a apresentar essa 

variabilidade de transtornos do desenvolvimento neurológico e psiquiátrico, ou-

tra pesquisa realizada pela equipe avaliou problemas emocionais comportamen-

tais e comportamentos adaptativos em prematuros de muito baixo peso aos 4 a 5 

anos de idade. Esse estudo transversal comparou o desempenho de 23 crianças 

nascidas prematuras com peso abaixo de 1.500 g com 22 crianças nascidas a 

termo. Os grupos foram compostos por ambos os sexos, e em ambos os grupos 

malformações congênitas maiores, síndromes genéticas, deficiências motoras, vi-

suais e auditivas foram excluídas. Para rastreamento de problemas emocionais e 

comportamentais foi utilizado o questionário SDQ (Strengths and Difficulties Ques-

tionnaire), instrumento proposto por Goodman (6) que tem a finalidade de reali-

zar um rastreamento de problemas de saúde mental infantil e identificar as crian-

ças que merecem uma investigação mais aprofundada, e foi traduzido e adaptado 

para o Português, com propriedades psicométricas aferidas para a população bra-

sileira. Para a avaliação de comportamento adaptativo, foi escolhida a escala Vine-

land-II (Vineland Adaptive Behavior Scale-II), que é um instrumento capaz de men-

surar o nível de funcionamento adaptativo a partir de entrevista semiestruturada 

que avalia a capacidade de autossuficiência na comunicação, habilidades de vida 

diária, socialização e habilidades motoras. A pesquisa mostrou que o grupo de pre-

maturos apresentou maiores pontuações nas dificuldades de hiperatividade no 

SDQ e mais prejuízos no comportamento adaptativo, no domínio motor, da comu-

nicação e realização de atividades de vida diária (18).  
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SUGESTÕES DE PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE  

TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO E PROBLEMAS  

EMOCIONAIS E COMPORTAMENTAIS EM PREMATUROS 

  

Levando-se em conta que os prematuros devem ser considerados como um 

grupo de risco para problemas de desenvolvimento, fica clara a necessidade de 

um monitoramento dessas crianças ao longo dos anos, no intuito de identificar os 

comportamentos disfuncionais, obter informações precisas sobre os potenciais 

desafios, elaborar diagnósticos precoces e, a partir disso, criar estratégias de in-

tervenções com o objetivo de melhorar a evolução e o prognóstico desses prema-

turos. Os atrasos no desenvolvimento dessa população não se limitam apenas à 

primeira infância. Nesse sentido, sugerimos que o acompanhamento dessa popu-

lação siga avaliações adicionais às da população infantil em geral.  

Para identificar os sinais sugestivos de TEA, a avaliação com M-CHAT aos 18 

meses de idade corrigida é necessária, mas poderá ser complementada, quando 

possível, com avaliação de preferência visual por varredura visual. A partir dos 30 

meses de idade, a aplicação de novo instrumento para avaliação da presença de 

sinais compatíveis com TEA é recomendada, podendo ser utilizado o ABC.  

O rastreamento dos transtornos mentais na população de prematuros pode 

ser realizado a partir da idade pré-escolar, com a utilização dos questionários de 

rastreamento validados para a população brasileira, como CBCL ou SDQ. A utiliza-

ção do SDQ como instrumento de triagem para problemas emocionais e compor-

tamentais já está em processo de implantação no Ambulatório de Prematuros da 

Disciplina de Pediatria Neonatal da Unifesp, bem como a triagem para TEA com 

M-CHAT. 

Assim como os transtornos do neurodesenvolvimento, a identificação e in-

tervenção precoce dos problemas emocionais e comportamentais são fundamen-

tais para evitar prejuízos em vários domínios do desenvolvimento ao longo da 

vida; inicialmente, o protocolo de rastreamento para transtornos psiquiátricos 

será realizado em pacientes do Ambulatório a partir dos 10 anos de idade. 

A adolescência tem início aos 10 anos de idade (segundo a OMS), período 

esse que é caracterizado como uma fase do desenvolvimento humano que com-

preende mudanças físicas, sociais e psicológicas, marcadas por transformações 

orgânicas e emocionais, instabilidade emocional, busca de autoidentidade e inde-

pendência individual, sendo considerado um período de vulnerabilidade para de-

senvolver problemas emocionais e de comportamento; somado a esses fatores, a 

população de prematuros apresenta, muitas vezes, prejuízos em diferentes domí-

nios do desenvolvimento que a tornam mais vulnerável ao desenvolvimento de 

transtornos psiquiátricos.  
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O adolescente que apresenta rastreamento positivo no SDQ, deve ser sub-

metido a rastreamento a partir de questionários específicos para patologias como 

depressão, transtornos de ansiedade, transtorno do déficit de atenção e hiperati-

vidade e transtorno desafiante opositor, e, se o paciente apresentar rastreamento 

positivo, deve ser encaminhado para avaliação diagnóstica psiquiátrica.  

Seria altamente desejável que todos os serviços que atendem prematuros 

atentem para a importância do rastreamento para sinais de risco para TEA e outros 

transtornos mentais em todas as crianças, possibilitando, dessa maneira, iniciar 

programas de intervenção o mais precocemente possível na tentativa de minimizar 

possíveis prejuízos. Em nossa opinião, a simples suspeita da presença de TEA ou de 

outros transtornos já justificaria a indicação de intervenções adequadas. 
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O córtex pré-frontal (CPF) tem sido foco de considerável investigação cien-

tífica devido ao crescente reconhecimento de que a disfunção dessa região, aliada 

à sua extensa conectividade com estruturas subcorticais, está subjacente a muitos 

prejuízos cognitivos e comportamentais associados com os transtornos neuropsi-

quiátricos, como o transtorno do espectro do autistmo, o transtorno do déficit de 

atenção e hiperatividade, a esquizofrenia e o transtorno obessivo-compulsivo, 

com as doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer e doença de 

Parkinson, e com as doenças neurológicas, como a epilepsia. 

 

CÓRTEX PRÉ-FRONTAL EM ROEDORES:  

ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA 

 

Em uma grande extensão, o conhecimento sobre as funções sensoriais, mo-

toras e executivas foi adquirido a partir de estudos em modelos animais. No en-

tanto, como o CPF em primatas humanos é muito maior e mais complexo do que 

em qualquer outra espécie, por muitas décadas, permaneceu o questionamento 

de as funções relacionadas ao CPF poderem ser modeladas ou investigadas em 

experimentos com modelos animais. Um grande obstáculo à pesquisa sobre o CPF 

em modelos animais tem sido o debate sobre a sua existência em mamíferos não 

primatas, em particular nos roedores. A ideia prevalente era de que o córtex pré-

frontal era exclusivo dos primatas, com base nos estudos de Rose e Woolsey (12), 

que definiram o CPF como a área de projeção cortical do núcleo médio-dorsal do 
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tálamo, e nos critérios citoarquitetônicos de Brodmann de que o CPF deveria ter 

a camada IV granular e localização rostral em relação à camada pré-motora agra-

nular. Décadas de estudos romperam os critérios conservadores e mostraram evi-

dências de que aqueles critérios pareciam não ser suficientes para definir o CPF. 

Dessa feita, vasta gama de estudos que envolveram a manipulação das sub-regiões 

do CPF em animais de experimentação combinada com testes comportamentais 

permitiu estabelecer comparações e equivalências funcionais entre as regiões do 

CPF de primatas e roedores, além de servir como marcadores úteis para caracte-

rizar patologias que afetam as funções mediadas pelo CPF em uma série de grupos 

clínicos (3, 4, 14). Portanto, outras características anatômicas e funcionais são atu-

almente utilizadas para identificar o CPF em diferentes espécies. Atualmente os 

critérios aceitos para avaliação de homologias entre as áreas corticais em diferen-

tes espécies são: a) o padrão de conexões específicas e a densidade relativa dessas 

conexões; (b) propriedades funcionais (com base nos estudos de eletrofisiologia 

e do comportamento); (c) a presença e a distribuição de diferentes substâncias 

neurotransmissoras e de seus receptores; (d) o desenvolvimento embriológico; e 

(e) somente para espécies intimamente relacionadas, as características citoarqui-

tetônicas (14). 

O CPF de primatas consiste de vários subcampos anatomicamente diferen-

tes, subdivididos nas regiões dorsolateral, medial e orbital. Nos roedores, as ca-

madas corticais são menos evoluídas, menos diferenciadas e menos segregadas 

do que em primatas; mas, a despeito dessas particularidades, várias regiões dis-

tintas do CPF podem ser identificadas em roedores. A primeira é a região medial, 

que pode ser subdivida em dorsal – inclui o córtex pré-central (CPr) e o córtex 

cingulado anterior (CCA) – e ventral – que inclui os córtices pré-límbico (PrL), in-

fralímbico (IL) e o orbital medial (OM). A segunda região é a lateral e engloba os 

córtices insular agranular dorsal (AI) e o orbital lateral (OL). Finalmente, uma re-

gião ventral que engloba os córtices orbital ventral (VO) e orbital ventral lateral 

(OVL). Embora os roedores não possuam um isocórtex equivalente ao CPF lateral, 

tem sido sugerido que a área referida como córtex pré-central (CPr) (uma área 

rostral ao córtex motor primário) pode representar um CPF granular rudimentar 

(isocortical). Devido às diferenças entre as espécies na citoarquitetura do CPF, 

uma definição atual que é aplicável às espécies é a de que o CPF é composto por 

aquelas partes do córtex no lobo frontal como lateral, orbital e medial que são ros-

trais ao córtex motor primário e que também recebem impulsos neurais significa-

tivos do núcleo médio-dorsal do tálamo, como é o caso do córtex cingulado ante-

rior, tanto em primatas como em roedores. Os estudos comportamentais, aliados 

aos estudos neuroanatômicos, registros eletrofisiológicos in vivo e de optogené-

tica têm revelado paralelos marcantes na compartimentação funcional do pré-

frontal em ratos, macacos e humanos (Tabela 1). 
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Tabela 1. Regiões do córtex pré-frontal consideradas funcionalmente  
homológas entre primatas e roedores. 

Regiões do córtex 

pré-frontal 
Primatas Roedores 

Região Medial 

Área 24 (Córtex cingulado 
anterior dorsal) 

Córtex cingulado anterior 

Área 32 Córtex pré-límbico 

Área 25 (Córtex cingulado 
anterior subgenual) 

Córtex infralímbico 

Orbital medial 
Córtex orbital medial /  
Córtex orbital ventral 

Região Orbital 

Orbital central Córtex orbital ventrolateral 

Orbital lateral 
Córtex orbital lateral /  
Córtex insular anterior 

Região Lateral Lateral Córtex pré-central 

 

 

Além dos aspectos anatômicos abordados previamente, os roedores foram, 

também, considerados inapropriados para estudo das funções relacionados ao 

CPF, por possuírem repertório comportamental menos variado e adaptativo em 

comparação aos primatas. Além disso, uma clara desvantagem dos estudos em 

animais comparados aos humanos é a dificuldade para se relacionar um déficit 

comportamental observável objetivamente com um déficit cognitivo experimen-

tado subjetivamente. No entanto, os humanos, por vezes, têm pouca percepção 

dos seus próprios déficits e, como os animais, devem ser avaliados objetivamente 

por meio de testes padronizados.  

No caso de roedores, os testes são elaborados considerando-se as habilida-

des dos animais, e devem ser capazes de mensurar objetivamente quando o com-

portamento se desvia daquele padrão tipicamente esperado para a espécie. A des-

peito de todas as limitações inerentes às diferenças entre espécies, os roedores 

têm oportunizado um meio para se estudar e ampliar o entendimento de uma 

gama de disfunções sensório-motoras, cognitivas e emocionais frequentemente 

presentes em uma série de grupos clínicos, além de ampliar a compreensão das 

bases neurofisiológicas das funções relacionadas ao CPF (3, 4, 14).  
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FUNÇÕES EXECUTIVAS: DEFINIÇÃO E APLICAÇÃO  

PARA OS ESTUDOS EM ROEDORES 

 

As funções executivas compreendem um complexo conjunto de habilidades 

– como planejamento, solução de problemas, flexibilidade cognitiva – que permite 

regular eficientemente os objetivos comportamentais tanto externos quanto in-

ternos, particularmente em contextos não familiares (13). Essas habilidades tor-

nam possível que uma ideia possa ser realizada, intermedeiam o pensar e o agir, 

gerenciam a reação diante de uma novidade e do desafio de enfrentar imprevistos, 

que sustentam conscientemente o foco frente a fatores que podem desviar a aten-

ção (6). Os três pilares centrais das funções executivas são o controle inibitório, a 

memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva.  

O controle inibitório controla a atenção, comportamentos, pensamentos e ou 

emoções em substituição a uma forte predisposição à atração externa. O controle 

inibitório da atenção permite seletividade, foco no que foi escolhido e supressão de 

atenção a outros estímulos. O autocontrole é um aspecto de inibição comportamen-

tal que evita que o indivíduo fique à mercê de impulsividade, velhos hábitos de pen-

samentos e ação e/ou estímulos no ambiente que causam reações irrefletidas.  

A memória de trabalho envolve manter as informações armazenadas e traba-

lhar mentalmente com elas, ou seja, relacionar uma coisa com a outra, usando infor-

mação para resolução de situações problemáticas. São dois os tipos de memória de 

trabalho distinguidos pelo conteúdo: memória de trabalho verbal e não verbal (vi-

suoespacial). A memória de trabalho é essencial para a compreensão de quaisquer 

coisas que se desenrolam ao longo do tempo, pois isso requer ter em mente o que 

aconteceu antes e relacionar tal acontecimento com o que vem depois.  

Flexibilidade cognitiva se baseia nos outros dois pilares, e seu aspecto rele-

vante é a capacidade de mudar as perspectivas tanto espacialmente quanto inter-

pessoalmente. Para isso ocorrer, é necessário inibir certas perspectivas e ativar a 

memória de trabalho para agir em uma perspectiva diferente. Assim, a flexibili-

dade cognitiva requer e está alicerçada no controle inibitório e na memória de 

trabalho. Flexibilidade cognitiva é a mudança de abordagem frente a um pro-

blema, de forma flexível, com objetivo de se adaptar a novas exigências, regras ou 

prioridades, alternando tarefas. 

Três circuitos córtico-estriatais-tálamo-corticais, denominados de alça cog-

nitiva, alça límbica e alça motora, estão envolvidos nas funções executivas (8).  

Na alça motora, o circuito tem origem no córtex motor primário, pré-motor 

e áreas sensório-motoras; projeta-se para o putâmen, segue para o globo pálido 

do segmento interno ventrolateral; projeta-se para os núcleos ventral lateral e an-

terior do tálamo, retornando para as regiões corticais motoras. Esse circuito está 

envolvido no planejamento e na execução da ação motora.  
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Na alça límbica, o circuito tem sua origem no córtex pré-frontal medial e cin-

gulado anterior; projeta-se para o estriado ventral ou núcleo acumbens, que tam-

bém recebe aferências da amígdala, hipocampo e da área tegmental ventral. Essa 

circuitaria segue para o globo pálido e para os núcleos anterior e dorsomedial do 

tálamo e retorna para o córtex pré-frontal medial e cingulado anterior. Esse cir-

cuito está envolvido na motivação, recompensa, monitoramento de comporta-

mentos, controle executivo da atenção, seleção e controle de respostas. 

Na alça cognitiva, o circuito origina no córtex pré-frontal dorsolateral, orbi-

tofrontal lateral, e das áreas de associação temporal e parietal, segue para a parte 

dorsolateral do núcleo caudado, com conexões em porções dorsolaterais do globo 

pálido e da substância negra reticulada rostral. A circuitaria tem sua continuidade 

na região parvocelular dos núcleos talâmicos dorsolateral e ventral anterior. Do 

tálamo, são emitidas projeções para o córtex pré-frontal dorsolateral. A área de 

convergência cortical está associada a processos cognitivos como: estabeleci-

mento de objetivos, planejamento, solução de situações adversas, fluência, cate-

gorização, memória operacional, monitoração de aprendizagem e atenção, flexibi-

lidade cognitiva, capacidade de abstração, autorregulação, julgamento, tomada de 

decisão, foco, sustentação da atenção e tomada de decisão. 

A proposição deste capítulo é apresentar os testes comportamentais mais 

utilizados para a avaliação das funções executivas em roedores. Estudos com mo-

delos animais são muito utilizados, uma vez que as variáveis observadas podem 

ser mais bem controladas, proporcionando a replicação das evidências observa-

das em humanos, além de permitir a investigação de mecanismos moleculares 

subjacentes às funções executivas.  

Os estudos em modelo animal do CPF contribuem para o funcionamento exe-

cutivo, definido como um conjunto de processos de controle cognitivo necessários 

para o melhor desempenho de sequências complexas de comportamento, as quais 

incluem seleção e resistência à interferência, monitoramento, controle inibitório, 

flexibilidade comportamental e tomada de decisão (4), o que demonstra que o cór-

tex pré-frontal é essencialmente importante para o desenvolvimento de represen-

tações de memória e necessário para a mediação de contingências de ação no de-

curso do tempo, especialmente sob condições de interferência.  

Ressalta-se que, por se tratar de estudo com modelo animal, o termo flexibi-

lidade cognitiva é substituído por flexibilidade comportamental. Para estudos 

com roedores é necessário considerar, também, a memória de referência, que re-

presenta o conhecimento para os aspectos de uma tarefa que permanecem cons-

tantes entre os ensaios. Esse tipo de memória está ligado à consolidação da me-

mória e à estabilização progressiva ao longo do tempo (10). 
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TESTES COMPORTAMENTAIS PARA ESTUDO  

DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS EM ROEDORES 

 

Tarefa de tempo de reação em uma série de escolhas  

 

Os mecanismos atencionais permitem que animais e humanos aloquem os 

recursos de processamento de forma eficiente para que possam responder às de-

mandas ambientais. Essa habilidade requer a integração de vários componentes 

atencionais, incluindo a capacidade de selecionar informações, enquanto resistem 

aos distratores ambientais (atenção seletiva), capacidade de monitorar diferentes 

canais sensoriais (atenção dividida), alocar continuamente os recursos do proces-

samento atencional (atenção sustentada), para manter de forma eficiente o de-

sempenho de uma tarefa pela inibição de atividades concorrentes. Em animais, 

alguns desses aspectos podem ser avaliados de forma relativamente indepen-

dente para investigar os mecanismos cerebrais envolvidos na atenção.  

O teste denominado de tempo de reação em uma série de escolhas (2) é atu-

almente a ferramenta mais utilizada para estudar a base neural do processo aten-

cional (Figura 1). O teste se baseia, essencialmente, na capacidade do animal de 

detectar flashes de luz em cinco nichos apresentados de forma pseudorrandômica 

para receberem uma recompensa. O teste permite avaliar a precisão de discrimi-

nação, atenção, motivação, impulsividade e respostas perseverantes. O número de 

respostas corretas e o tempo para terminar a tarefa indicam a capacidade da aten-

ção. As respostas prematuras, aquelas que ocorrem durante o intervalo entre as 

apresentações do estímulo, são geralmente interpretadas como uma forma de 

comportamento impulsivo. As respostas perseverantes, quando os ratos conti-

nuam a responder após a apresentação do estímulo, são interpretadas como um 

comportamento compulsivo. Esse comportamento é evidentemente um déficit no 

controle inibitório, por não conseguir inibir seu impulso para receber a recom-

pensa.  

As omissões estão relacionadas a uma falta de motivação, já que a recom-

pensa não incentiva a resolução da tarefa. Esse fato pode se originar de uma re-

compensa que não foi aceita pelo o animal ou pelo déficit da motivação.  

 

Labirinto de Barnes  

 

O Labirinto de Barnes (1) é um teste relevante para avaliar a flexibilidade 

comportamental, em um contexto com estímulos ansiogênicos (Figura 2). Con-

siste de uma plataforma aberta e suspensa, onde o animal é exposto a estímulos 

aversivos, como luz direcionada e sons. A aversividade favorece a baixa latência;  
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Figura 1. Ilustração da tarefa do tempo de reação em uma série de escolhas. 

 

 

contudo, uma baixa habituação é essencial para não familiarizar o animal à situa-

ção. O paradigma tem o objetivo de avaliar a aprendizagem, a memória visuoes-

pacial, a flexibilidade comportamental e a memória de curto e longo prazo. A 

aprendizagem é avaliada pela reprodução e pelo aprimoramento da resposta até 

certo ponto. O número de estágios no treinamento é variado, dependendo dos cri-

térios do pesquisador e da quantidade de sessões suficientes para mostrar o de-

clive e a estagnação do tempo de latência. O declive é dado pelas repetidas expo-

sições do animal ao treinamento e à estagnação, mostrando o melhor desempenho 

do animal. 

No teste são colocadas formas geométricas para a orientação do animal; con-

tudo, isso pode ser afetado pelos estímulos visuais do local em que o teste está 

sendo feito. Esse problema pode ser evitado com a rotação do aparato, forçando o 

animal a se guiar somente pelas pistas visuais. No momento em que se avalia o 

tempo gasto por quadrante, é evidenciada a memória visuoespacial, sendo que o 

animal com bom desempenho passa mais tempo no quadrante com a caixa de es-

cape. 

As memórias de curto e de longo prazo são avaliadas durante uma sessão 

após um curto ou longo período de tempo da última sessão de treinamento, le-

vando em conta a consolidação da memória e o desempenho do animal após um 

período sem a exposição ao aparato. 

A mudança da caixa de escape para um quadrante diferente exige do animal 

a capacidade de adaptação a uma exposição diferente à anteriormente dada. O de-

sempenho dessa flexibilidade é analisado pelo tempo de latência para encontrar a 

nova toca-alvo. Espera-se que o tempo aumente e que decline durante as sessões; 

contudo, o déficit é notado quando o declínio é menor do que o grupo-controle. 
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Figura 2. Ilustração do Labirinto de Barnes. O aparato contém 19 falsos orifícios e  
apenas um orifício que representa a “toca verdadeira” na cor preta no topo do círculo. 

 

 

Labirinto radial de oito braços 

 

O teste avalia principalmente a memória de trabalho, a memória de referên-

cia e a flexibilidade comportamental (11). A memória de referência representa o 

conhecimento para os aspectos de uma tarefa que permanecem constantes entre 

os ensaios. Esse tipo de memória está ligado à consolidação da memória e à esta-

bilização progressiva ao longo do tempo (10). 

A memória de trabalho é processo cognitivo que mantém a informação ar-

mazenada, permitindo trabalhar mentalmente com ela, de modo a criar relações 

com outras para a resolução de problemas. O teste se baseia na premissa de erros, 

acertos e omissões, e a resposta apresentada pelo animal é um possível reflexo de 

como está sua memória de trabalho, bem como os processos cognitivos envolvi-

dos na memória de referência e flexibilidade comportamental. O animal demons-

trará um possível déficit na memória de trabalho quando reentrar no braço con-

tendo a recompensa, já que não há motivos aparentes para o sujeito entrar em um 

braço com recompensa anteriormente coletada. A memória de referência é avali-

ada na segunda exposição do animal ao teste, quando o animal entra no braço sem 

a recompensa, local que já é conhecido e não apresenta motivação para a realiza-

ção do comportamento. A possibilidade de abrir e fechar os braços gera métodos 

para a verificação da flexibilidade comportamental, já que a mudança do ambiente 

ou a mudança da tarefa leva a uma adaptação forçada. 
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Figura 3. Ilustração do labirinto radial. A imagem mostra a disposição  
da recompensa em quatro dos oito braços. 

 

 

Labirinto aquático de Morris 

 

O labirinto aquático de Morris (9) é amplamente utilizado em roedores para 

avaliar a memória espacial dependente da integridade do hipocampo, sendo equi-

valente à memória episódica em humanos. Ele consiste de um tanque circular 

cheio de água contendo uma base estacionária submersa em um dos quadrantes. 

Nesse aparato, os roedores são treinados para escapar da água localizando a pla-

taforma submersa. A hiperatividade, aumento da ansiedade e a desatenção dos 

animais podem comprometer o desempenho na tarefa, uma vez que a localização 

da plataforma é mediada pela observação de pistas externas. É amplamente aceito 

que, muito embora o hipocampo exerça um papel de extrema relevância nesse 

teste, lesões em outras estruturas como cerebelo, córtex entorrinal, neocórtex, es-

triado, gânglios da base podem alterar o desempenho dos animais. O animal deve 

localizar a plataforma para sair da água se guiando por formas geométricas. As-

sim, o teste permite avaliar a aprendizagem e a memória visuoespacial, e a flexi-

bilidade quando a plataforma for trocada de local. O tempo gasto por quadrantes, 

assim como no Labirinto de Barnes, evidenciam a flexibilidade e a aprendizagem 

no decorrer das sessões. 
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Figura 4. Ilustração do labirinto aquático de Morris. O labirinto é dividido em quatro  
quadrantes imaginários, a fim de facilitar a visualização da deambulação do animal  

até chegar na plataforma. 

 

 

Labirinto radial aquático 

 

Esse teste é uma junção do labirinto radial e do labirinto aquático de Morris, 

apresentando várias similaridades. Contudo, algumas das diferenças, como a re-

compensa, são substituídas pelas plataformas em que os animais podem subir e 

fugir da água e para a avaliação da memória de referência. O animal deve encon-

trar uma única plataforma em um dos braços, enquanto seu ponto de partida será 

um dos oito braços.  

O aumento da demanda é dado com a maior dificuldade em realizar a tarefa, 

já que os animais terão que nadar e se orientar em oito braços para encontrar a 

recompensa. Portanto, é importante que a recompensa motive de forma coerente 

a demanda da tarefa, visto que, se a tarefa se torna mais difícil, a motivação deve 

ser maior. 

 

Esquiva inibitória 

 

Esse teste é bastante utilizado para analisar processos de aprendizagem, 

controle inibitório e, principalmente, memória por meio da exposição do animal a 

uma situação aversiva (7). Durante a fase de treinamento, o roedor é cuidadosa-

mente colocado sobre uma plataforma fixa localizada à esquerda do aparato, 

sendo permitido explorar toda a caixa. Passados alguns segundos, no momento 

em que o animal desce da plataforma e pisa no chão gradeado e eletrificado, re-

cebe um choque de muito baixa intensidade (0,5 mA). Depois, na fase teste, é 
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avaliada a retenção da memória do animal, ou seja, o quanto foi capaz de lembrar 

que, ao pisar nas barras eletrificadas, receberá um choque. De tal modo, é regis-

trado o tempo que o roedor demora para descer da plataforma (visto que, apesar 

do perigo iminente, os roedores ainda mantêm sua curiosidade aguçada em ex-

plorar um ambiente não tão familiar). Não obstante, como esse teste visa a avaliar 

a retenção, é necessário investigar a consolidação da memória em médio e longo 

período de tempo, no caso, três horas e 24 horas depois do treinamento. Quanto 

melhor a consolidação da memória, por mais tempo o animal se lembrará da ex-

periência ruim à qual foi anteriormente exposto. É interessante ressaltar que essa 

consolidação da memória está diretamente ligada ao controle inibitório. Ora, o 

animal precisa “lutar” contra a vontade quase irrefreável de descer a plataforma e 

explorar o aparato. Em animais que sofrem com déficit de atenção e/ou memória, 

se fossem submetidos ao teste de esquiva inibitória, provavelmente teriam uma 

latência menor do que ratos cujas processos de consolidação da memória estejam 

preservados. 

 

 

 
Figura 5. Ilustração da esquiva inibitória. O lado esquerdo do aparato contém  

uma plataforma fixa, onde o animal é colocado inicialmente. Em um nível  
um pouco mais abaixo, está um chão gradeado eletrificado. 

 

 

Labirinto em T 

 

O teste é utilizado para avaliar a memória de trabalho, a memória de refe-

rência e a flexibilidade comportamental. Os animais são iniciados na base do T e 

são submetidos à escolha, de acordo com o objetivo estabelecido para o cumpri-

mento da tarefa. O labirinto em T se baseia na tendência natural dos roedores a 

alternar a escolha do braço, que reflete a motivação do animal em explorar seu 

ambiente e localizar a presença de recursos (5).  
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O labirinto em formato de um T (cada braço mede 50 x 16 cm) é um aparato 

feito de madeira e revestido internamente com papel autoadesivo cinza escuro. 

Para a efetivação do teste, os animais são submetidos a um jejum noturno e, de-

pois, a três dias de racionamento de comida. Dois detalhes merecem ressalva que 

servem como indicações que levam ao sucesso da realização do referido teste. O 

primeiro é a recompensa a ser oferecida: testes de adaptação à recompensa pre-

cisam ser feitos e, assim que se descobrir a preferência do animal, deve-se dispo-

nibilizar dentro das caixas-moradia para que eles se habituem com a recompensa 

em ambiente familiar. O outro detalhe que leva a um bom resultado desse teste é 

a habituação. Para isso, a recompensa precisa ser distribuída no aparato para que 

o animal deambule livremente para recolher as recompensas. Para que o animal 

se sinta seguro, além da recompensa já conhecida, eles deambulam em pares até 

conseguirem sozinhos. O teste consiste em três fases sequenciais: alternância for-

çada, discriminação esquerda-direita e flexibilidade comportamental. 

A alternância forçada é utilizada para avaliar a memória de trabalho e con-

siste de uma escolha forçada seguida por uma livre escolha, quando o animal pode 

escolher entre os dois braços. A resposta é considerada correta se o animal entrar 

no braço oposto ao da alternância forçada para coletar a recompensa. A tarefa de 

discriminação esquerda-direita é utilizada para avaliar a memória de referência. 

Nessa tarefa, os animais podem escolher livremente entre os dois braços do la-

birinto, mas a recompensa é disponibilizada sempre para o mesmo braço, deno-

minado de braço-alvo. A flexibilidade comportamental é utilizada para avaliar o 

comportamento perseverante, considerando que a memória de referência está 

sujeita à consolidação. O teste é similar à tarefa de discriminação esquerda-di-

reita, porém o braço-alvo é o oposto do teste anterior. 

 

 
Figura 6. Ilustração do Labirinto em T. A imagem evidencia as fases do experimento.  

Fase 1: alternância forçada (A); fase 2: discriminação direita-esquerda (B);  
fase 3: flexibilidade comportamental (C). 
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A Realidade Virtual (RV) é uma tecnologia que integra computação gráfica, 

sons e outras entradas sensoriais para criar um ambiente artificial com o qual o 

usuário pode interagir em tempo real (15). Um sistema computacional é utilizado 

para criar o ambiente artificial, no qual o usuário tem a impressão de estar dentro 

desse espaço com a capacidade de nele navegar, interagindo com seus objetos de 

maneira intuitiva e natural. Pode-se afirmar que a RV se associa a uma interface 

homem-máquina, possibilitando ao usuário interagir, navegar em um ambiente 

tridimensional sintético imersivo, gerado pelo computador por meio de canais 

multissensoriais.  

Um usuário imerso em um ambiente de RV pode experimentar sensações 

nunca antes vividas por interfaces tradicionais (15). Por exemplo, é possível que 

um usuário possa passear por um ambiente virtual simulado, como um museu ou 

hospital, e, ao bater em algum objeto, sentir que esse objeto pode cair e/ou que-

brar aos seus pés. Em situações de aprendizagem, é possível simular o fluxo san-

guíneo de um avatar ou o funcionamento dos seus pulmões ou mesmo treinar um 

procedimento cirúrgico (15).  

A RV pode ser classificada em imersiva e não imersiva. Essa classificação va-

ria em relação à maneira como o usuário interage com o ambiente virtual, consi-

derando os dispositivos multissensoriais a serem utilizados. A RV imersiva isola o 

usuário por completo do mundo real. Nesse caso, dispositivos especiais (capacete, 
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luvas de dados, rastreadores e fones de ouvido) são usados para bloquear os sen-

tidos do usuário (visão, audição, tato etc.) do mundo real e transferi-los para o 

ambiente virtual. Uma experiência bem-sucedida pode fornecer ao usuário uma 

sensação de presença, como se estivesse fisicamente imerso no ambiente virtual. 

Essa sensação de imersão é alcançada ao se excluírem os estímulos do "mundo 

real", de modo que apenas os estímulos do “mundo virtual” possam ser visualiza-

dos e ouvidos pelo usuário. A RV não imersiva, por outro lado, fornece acesso ao 

ambiente virtual, sem isolar o usuário completamente do mundo real, ou seja, 

usando dispositivos convencionais de computador (monitor de vídeo e mouse). 

O ambiente virtual imersivo é apresentado ao usuário por dispositivo aco-

plado na cabeça, normalmente um capacete ou óculos contendo duas pequenas 

telas de projeção e fones de ouvido estéreo. O usuário pode explorar e navegar no 

mundo virtual por meio de dispositivos de rastreamento de movimento conecta-

dos ao Head-Mounted Display (HMD), que permite que o computador adapte e sin-

cronize o campo de visão aos movimentos realizados pelo usuário.  

A tecnologia de RV avançou rapidamente nas últimas duas décadas (15). Os 

computadores atuais são muito mais rápidos, e a qualidade dos capacetes HMD 

melhorou muito. Além disso, o custo da tecnologia teve redução significativa e, 

consequentemente, mais aplicativos estão sendo desenvolvidos e disseminados 

em diversas áreas como saúde, educação, entretenimento, publicidade etc. (15). 

Nesse sentido, à medida que a tecnologia se torna acessível economicamente e se 

aprimora em termos de interação, a eficácia da RV como ferramenta terapêutica 

também aumenta. Mesmo em ambientes de baixa imersão, como, por exemplo, em 

RV baseada em jogos de computador (sem uso de HMD), foi possível obter resul-

tados benéficos (2, 4, 11). 

Consoles de videogame comerciais, como Nintendo Wii, PlayStation e Micro-

soft Kinect, por exemplo, estão sendo rapidamente adaptados em setores terapêu-

ticos como fisioterapia e terapia ocupacional. Esses consoles de videogame pos-

suem sensores que virtualizam os movimentos corporais do usuário e os tradu-

zem em ações nos jogos, estimulando os movimentos mais globais como inclina-

ção de cabeça, tronco, pernas e braços (2, 4). Atualmente, jogos de RV vêm sendo 

utilizados pela fisioterapia na reabilitação vestibular, por serem capazes de simu-

lar situações da vida real que causam tontura, em que estimulam a compensação 

vestibular, por mecanismos de neuroplasticidade (7). No campo da reabilitação 

neurológica, a RV e os videogames interativos estão começando a ser aceitos como 

ferramentas terapêuticas adjuvantes no tratamento de pacientes neurológicos, 

por meio de simulação em tempo real e múltiplos canais, proporcionando a opor-

tunidade de realizar atividades repetitivas e recompensadoras (10). No entanto, 

movimentos mais finos, como flexão e extensão de punhos e dedos, que são essen-

ciais para realizar as atividades da vida diária, ainda não podem ser estimulados 

com uso dessas tecnologias (1). 
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Esse problema pode ser resolvido com outros tipos de tecnologias, tais como 

sensores de detecção de movimentos das mãos. Existem vários tipos como, por 

exemplo, as luvas de dados que possuem sensores de força e feedback (15). No 

entanto, são soluções ainda onerosas para uso pessoal e necessitam de treina-

mento e equipamentos dedicados para utilização. Além disso, os usuários preci-

sam vestir essas luvas, o que pode não ser compatível com todos os formatos e 

tamanhos de mãos e dedos, necessitando de tempo para calibração.  

Uma solução portátil, de baixo custo e independente de contato manual para 

utilização chegou ao mercado em 2013. Trata-se do dispositivo Leap Motion Con-

troller, um sensor de movimento das mãos que funciona sem contato físico e pode 

ser conectado ao computador via porta USB (16). Basicamente, o sensor do dispo-

sitivo fica sobre a superfície da mesa (ao lado do teclado) e, quando ativado, cap-

tura os gestos das mãos e dedos do usuário com bastante precisão e os transmite 

ao computador. É possível desenvolver aplicações em que o usuário tenha que in-

teragir com objetos virtuais como, por exemplo, mover um objeto de um lugar 

para outro. Há, ainda, a vantagem de poder agregar o Leap Motion a um par de 

óculos de RV (Gear VR, por exemplo), possibilitando aos desenvolvedores a cons-

trução de jogos e ambientes virtuais imersivos. Por se tratar de uma tecnologia de 

baixo custo e portátil, pode ser facilmente utilizada para coleta de dados fora dos 

tradicionais ambientes de laboratório ou clínicas, como, por exemplo, em escolas 

e até mesmo na casa do paciente (8). 

O Leap Motion, apesar de sua recente inserção no mercado, já vem sendo in-

vestigado como recurso tecnológico de apoio em intervenções de reabilitação mo-

tora de membros superiores, uma vez que permite capturar movimentos mais fi-

nos, que são importantes para a reabilitação de disfunções manuais encontradas 

em diversas condições (8, 10,18).  

Todavia, a literatura consultada está longe de esgotar as possibilidades de 

uso do Leap Motion com grupos de pessoas com necessidades especiais, como a 

síndrome de Down, os transtornos do espectro do autismo, transtornos de déficit 

de atenção, entre outros. As aplicações desse recurso tecnológico podem ser bas-

tante diversificadas e atender a necessidades de estimulação às características e 

peculiaridades de cada quadro clínico. Com isso, aspectos neuropsicomotores, 

bem como os de comunicação, aprendizagem ou interação social, poderão figurar, 

isoladamente ou em combinação, entre os objetivos traçados para uso do Leap 

Motion que, dessa forma, se constitui em um recurso que poderá ser utilizado no 

âmbito interdisciplinar. 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o Leap Motion e as possibilidades 

de utilização desse dispositivo nos distúrbios do desenvolvimento. Na seção a seguir 

é apresentada a caracterização do equipamento bem como suas formas de utiliza-

ção (imersiva e não imersiva). Em seguida, são descritos trabalhos que utilizaram o 

dispositivo como ferramenta em programas de reabilitação para algumas das 
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deficiências encontradas nesse contexto, bem como as propostas de trabalho que 

estão em andamento pelos docentes e discentes da graduação e do PPGDD para o 

uso desse dispositivo como forma de reabilitação. Por fim, são apresentadas as 

considerações finais do capítulo. 

 

LEAP MOTION CONTROLLER 

 

O Leap Motion Controller é um dispositivo sensor óptico que permite captu-

rar movimentos de ambas as mãos e dedos com bastante precisão. O sensor foi 

desenvolvido para ser colocado sobre a mesa, próximo ao teclado (Figura 1) de 

modo a capturar os movimentos das mãos. Possui corpo de alumínio com a base 

emborrachada para evitar que fique deslizando sobre a mesa.  

 

 

 

Figura 1. Dispositivo Leap Motion (Leap Motion, 2018). 

 

 

O Leap Motion é um dispositivo compacto, com 8 cm de largura por 3 cm de 

altura. A parte superior do dispositivo é feita de um vidro fumê com vistas a es-

conder os dois sensores de imagens e LEDs infravermelhos que trabalham juntos 

para rastrear os movimentos das mãos do usuário. O Leap Motion trabalha com 

precisão de até 1/100 mm e sem latência visível em seu campo de visão. O alcance 

de visualização do Leap Motion está 60 cm acima do dispositivo e ao seu redor. 

Esse limite ocorre devido à propagação da luz do LED pelo espaço, já que fica difícil 

inferir a posição da mão a partir de certa distância.  

É possível usar o Leap Motion conectado diretamente ao computador em ex-

periências não imersivas (Figura 2a). Nesse caso, utiliza-se o monitor de vídeo como 

dispositivo de visualização. Em experiências imersivas, utiliza-se o Leap Motion aco-

plado a um par de óculos de RV, como um Gear VR, por exemplo (Figura 2b). 

O Leap Motion permite mensurar o desempenho motor, como, por exemplo, o 

tempo de reação, a coordenação bimanual e a sequência de movimentos realizados 

com as mãos e dedos. Por esse motivo, essa tecnologia de sensoriamento remoto 
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tem se mostrado promissora para o campo de reabilitação, uma vez que não exige 

que o paciente use qualquer dispositivo de detecção de movimentos (por exem-

plo, luvas com sensores de força e feedback). Fornece, portanto, uma nova forma 

de interação entre o usuário e o computador, permitindo uma interação mais na-

tural e sem toque. A destreza da mão em pacientes com disfunções motoras de 

membro superior pode ser avaliada a partir de tarefas programadas com objetos 

gráficos adicionados no mundo virtual. 

 

 

a b 

Figura 2. (a) Leap Motion não imersivo; (b) Leap Motion imersivo (Leap Motion, 2018). 

 

 

O USO DO LEAP MOTION NOS  

DISTÚRBIOS DO DESENVOLVIMENTO 

 

O contexto dos Distúrbios do Desenvolvimento abrange o estudo de diversas 

deficiências, sejam elas decorrentes de características físicas, intelectuais, senso-

riais ou de linguagem e comportamento. O Programa de Pós-graduação em Dis-

túrbios do Desenvolvimento (PPGDD) está direcionado para três áreas do desen-

volvimento e seus transtornos: clínica; institucional e experimental. A linha-mes-

tra do PPGDD segue a classificação do DSM-5, da CID-10 (em breve a CID-11) e 

considera a CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Sa-

úde) como uma ferramenta multidimensional com linguagem unificada e padro-

nizada para identificar as condições individuais, estruturais e ambientais que in-

terferem na funcionalidade. A CIF define deficiência como problema nas funções 

ou nas estruturas do corpo, tais como um desvio importante ou uma perda. As 
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deficiências podem ser parte ou uma expressão de uma condição de saúde, mas 

não indicam, necessariamente, a presença de uma doença ou que o indivíduo deva 

ser considerado doente.  

No âmbito das deficiências motoras, será dado foco, neste capítulo, àquelas 

que acometem os membros superiores, cujas limitações podem ser de origem con-

gênita ou adquirida, dependendo das causas, que podem ser variadas, como a pa-

ralisia cerebral, doenças neuromusculares, lesão medular, amputação ou malfor-

mações congênitas (16).  

Para tratar os quadros disfuncionais de membros superiores, algumas estra-

tégias são encontradas na literatura, incluindo exercícios específicos, uso de tera-

pia de contensão induzida ou atividades funcionais diversas. A fim de diversificar 

as estratégias de estímulo ao desenvolvimento da coordenação motora fina, a tec-

nologia desponta como um recurso motivador que pode promover o treino motor 

e motivar o usuário em jogos e tarefas em ambiente imersivo ou não imersivo. 

Na última década, a RV tem sido usada cada vez mais como uma ferramenta 

de tratamento em populações pediátricas, destacando-se aquelas com transtorno 

do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), autismo e paralisia cerebral (PC), 

porque as crianças com esses distúrbios são diagnosticadas e tratadas com base 

em critérios comportamentais ou motores, os quais são particularmente apropri-

ados para intervenções de RV (17).  

Usar a RV como uma ferramenta educacional e terapêutica permite que ins-

trutores e terapeutas ofereçam flexibilidade e controle ao administrar tratamen-

tos, aumentando a probabilidade de transferência de habilidades e segurança du-

rante a aprendizagem (17). 

Estudo baseado em revisão de literatura sobre como os sistemas de RV têm 

sido usados como ferramenta de tratamento para abordar as principais deficiên-

cias de transtornos como TDAH, autismo e PC sugere três temas-chave que devem 

ser explorados em futuras pesquisas: sistemas de RV com interação focada no 

feedback, sistemas de RV com interação baseada em gestos e sistemas de RV com 

interação tátil. Todos os três consideram a eficácia de uma intervenção de RV a 

partir da perspectiva de custo-benefício, do ponto de vista terapêutico e dos valo-

res e visão da sociedade (17).  

Os estudos sobre a RV, incluindo o uso do Leap Motion, podem beneficiar 

crianças, jovens e adultos com disfunção de membros superiores, associada ou 

não a alterações cognitivas ou comportamentais, com ampla frente de atuação em 

ambiente educacional ou clínico. O uso dessa ferramenta pode ser caracterizado 

também pela interdisciplinaridade, uma vez que a elaboração de jogos pode ocor-

rer em parceria entre profissionais das áreas de educação, saúde e computação. 

A discussão dos desafios de pesquisa relacionados ao desenvolvimento de 

aplicativos touchless para a educação especial levanta questionamentos sobre o 
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desenho da interface, acessibilidade, criação de diretrizes, impacto financeiro e as-

pectos cognitivos que devem ser mobilizados. Entre as tecnologias existentes no 

mercado que trabalham com interface touchless, o Leap Motion é citado com possí-

vel potencial para ajudar no processo de alfabetização e aprendizagem por meio dos 

movimentos e memorização na formação das letras e números, embora o disposi-

tivo possa apresentar necessidade de calibragem constante para detecção dos ges-

tos, ficando como desafio para futuras pesquisas a simplificação nos processos de 

calibragem a fim de aprimorar o reconhecimento dos movimentos de mãos (14).  

Com o objetivo de avaliar a eficácia de jogos baseados em movimentos cap-

tados pelo Leap Motion em crianças com transtorno do espectro do autismo (TEA), 

um estudo realizado foi dividido em duas fases. Na fase A, denominada linha de 

base, a criança deveria colocar bolas coloridas em seus respectivos recipientes. Na 

fase B, denominada fase de intervenção, as crianças tiveram treinos diários para 

colocar as bolas nos recipientes correspondentes, com ajuda de instruções verbais 

do pesquisador. Os resultados durante a fase A (linha de base) mostraram que as 

crianças não foram capazes de colocar as bolas nos recipientes corretos; porém, 

após a fase B (intervenção), realizaram a tarefa com precisão de 100%. Os resul-

tados indicam que o jogo em si não é de extrema dificuldade, porém as habilidades 

com as mãos para o ambiente 3D necessitam de treinamento e estímulo (18).  

Nos últimos anos, novas formas de interação com informações estão disponí-

veis como resultados de uma série de avanços tecnológicos que fazem uso de ações 

corporais como gestos e movimentos oculares (12). A maioria das soluções propos-

tas até agora para ajudar crianças com dificuldades de atenção e aprendizagem são 

terapias baseadas em neurofeedback e em jogos baseados em gestos de reconheci-

mento. O desenvolvimento de um sistema multimodal inovador que estimula a co-

ordenação do olho e a aprendizagem de aritmética com base em gestos pode ajudar 

a melhorar a atenção e as habilidades de aprendizado das crianças (5). 

Um sistema composto por atividades relacionadas a operações matemáticas 

foi testado em 19 indivíduos com idade média de 10 anos. Esse sistema combinou 

o uso de dois sensores de tecnologia: um eye-tracker e o sensor Leap Motion. Os 

resultados obtidos após os testes foram positivos e encorajadores. Os usuários se 

sentiram bastante confortáveis e algumas melhoras foram aplicadas diretamente 

graças ao feedback fornecido por eles mesmos (5). A solução proposta nesse es-

tudo para ajudar as crianças com dificuldades de atenção e aprendizagem foi 

ótima, além de ser uma divertida alternativa para a escrita à mão ou por teclado e 

mouse, que foram relatados como mais chatos e, consequentemente, distrativos. 

As conclusões indicam que a aprendizagem não é apenas uma atividade visual-

cognitiva, mas também é uma habilidade física. Ela requer a interação de várias 

modalidades sensoriais e suas representações (5).  
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PROPOSTAS ENVOLVENDO O AMBIENTE VIRTUAL  

E O LEAP MOTION PARA REABILITAÇÃO MOTORA 

 

O uso do Leap Motion para estímulo das funções motoras vem aparecendo 

na literatura com trabalhos direcionados a pacientes neurológicos em idade 

adulta ou na infância e adolescência que apresentem comprometimento em mem-

bros superiores (8). Vários são os grupos que podem beneficiar-se do recurso da 

RV como forma de intervenção para aprimoramento das habilidades motoras. En-

tre os jovens que mais necessitam de atenção nesse aspecto estão aqueles com PC. 

A avaliação das habilidades adaptativas e motoras finas do paciente com PC é tra-

dicionalmente uma das principais áreas de preocupação para terapeutas ocupaci-

onais e fisioterapeutas (1). 

O ambiente virtual experimental é uma ferramenta alternativa promissora 

para a reabilitação de crianças com PC. Alguns grupos de pesquisadores têm de-

senvolvido programas com jogos que propõem, com o uso de sensores de movi-

mento para estímulo funcional dos membros superiores, tarefas da rotina realiza-

das em ambiente virtual (9). 

No intuito de estudar as possibilidades de aplicação de jogos virtuais com 

uso do Leap Motion para estímulo das funções manuais, o grupo de pesquisa vin-

culado ao PPGDD e à Faculdade de Computação e Informática (FCI) elaborou um 

projeto, com apoio financeiro do Fundo Mackenzie de Pesquisa (MackPesquisa), 

com objetivos interdisciplinares para atuar junto à população com PC. A PC, que 

se caracteriza por ser uma encefalopatia crônica não progressiva, cuja sequela 

motora pode comprometer diversas funções, pode estar associada ou não a outras 

alterações no desenvolvimento, tais como comprometimento auditivo ou visual, 

dificuldades de comunicação e linguagem e/ou déficits cognitivos (13). Por tratar-

se de um quadro que comumente requer acompanhamento e tratamento de fisio-

terapia por tempo prolongado, muito tem se buscado sobre alternativas motiva-

doras para que a aderência ao tratamento possa ser mantida. A RV surge, então, 

como uma possibilidade de programa de tratamento para essa população. 

O grupo de pesquisa do PPGDD e FCI é integrado por docentes e discentes, 

tanto da pós-graduação como da graduação, que podem advir das áreas de fisio-

terapia, educação física, terapia ocupacional, tecnologia de informação e engenha-

rias, que traçam metas de desempenho motor visando sempre à integração e in-

clusão dos participantes na vida social.  

O objetivo do grupo foi, inicialmente, criar um sistema de autorreabilitação 

motora para membros superiores, com base em jogos de RV e controlado por tec-

nologias vestíveis (Leap Motion e headset integrados) para uso em ambiente tera-

pêutico com clientela com PC. Foram desenvolvidos pelo grupo, em um estudo-pi-

loto, três jogos que estimulam movimentos das mãos. No jogo 1, “Mercearia” (Figura 
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3), o jogador é estimulado a fazer movimentos para pegar e soltar maçãs verdes e 

vermelhas dentro de cestos de frutas. As maçãs vermelhas devem ser colocadas 

no cesto vermelho, enquanto as maçãs verdes, no cesto verde. No Jogo 2, “Invasão 

Espacial” (Figura 4), o jogador deve realizar movimentos de abrir e fechar a mão 

para controlar uma nave espacial e desviar dos meteoros no espaço e coletar ener-

gia. No Jogo 3, “Bola na Caixa” (Figura 5), o jogador deve, por meio de movimento 

de pinça, pegar uma bolinha e colocá-la dentro de uma pequena caixa. Em todos 

os jogos, o terapeuta tem a possibilidade de configurar e personalizar o jogo de 

acordo com cada participante, por exemplo, selecionando a ordem das mãos para 

interação com os jogos e o tempo de jogo. Pode-se, por exemplo, iniciar o jogo 

Mercearia com a mão direita, durantes três minutos de jogo, passando para a es-

querda durante mais três minutos, e alternando as mãos durante mais três minu-

tos. 

 

 

 

Figura 3. Imagem do jogo “Mercearia”. 

 

 

 

 

Figura 4. Imagem do jogo “Invasão Espacial”. 
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Figura 5. Imagem do jogo “Bola na Caixa”. 

 

 

Esses jogos são editados com comando verbal com explicação resumida es-

crita na tela para facilitar a compreensão das tarefas propostas. Os movimentos 

que podem ser trabalhados foram definidos pelas fisioterapeutas integrantes do 

grupo. O feedback imediato fica por conta do registro do número de acertos, erros 

e tempo de jogo em cada nível, para cada jogo, que é calculado por um aplicativo 

móvel no qual é possível acompanhar a evolução do paciente. A escolha da com-

plexidade das tarefas é de responsabilidade do terapeuta que conduz a sessão e 

pode ser programada para realização em domicílio ou em ambiente terapêutico.  

Os jogos e os sistemas de apoio foram elaborados e testados pela equipe, 

passando por ajustes necessários para atender às solicitações dos fisioterapeutas 

para exercitar as mãos. Foram priorizados os movimentos de pronação, supina-

ção, flexão e extensão de cotovelos, punhos e dedos (6). Os jogos estão em teste 

em um grupo de jovens com PC na Associação Nosso Sonho de Habilitação e Rea-

bilitação de Pessoas com Deficiência, sediada na cidade de São Paulo, para identi-

ficar dificuldades e interesses. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ainda existe muito o que investigar acerca do uso do dispositivo Leap Motion 

para reabilitação como, por exemplo, suas facilidades e dificuldades de uso e apli-

cação. Os estudos apresentados neste capítulo mostram que o Leap Motion Con-

troller é um dispositivo que vem se mostrando promissor em ajudar a melhorar o 

desempenho funcional e cognitivo de crianças com distúrbios do desenvolvi-

mento. Isso pode se dever ao fato de essa tecnologia oferecer um meio de reabili-

tação mais estimulante, uma vez que é possível integrá-lo aos jogos, tornando, as-

sim, as intervenções terapêuticas menos tediosas que o tratamento convencional 

e mais didáticas para esse público. 
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Há de se ressaltarem as limitações da ferramenta em termos de calibração 

de velocidade e amplitude dos movimentos dos braços. Como se trata de um sof-

tware comercial, muitos componentes de software que compõem a sua interface 

são fechados como em uma caixa preta, não sendo, portanto, possível acessá-los 

para modificações e/ou ajustes. No entanto, os testes funcionais até agora realiza-

dos com uso dos três jogos apresentados mostraram que esse uso é promissor em 

reabilitação de membros superiores. 
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Os primeiros relatos sobre o autismo surgiram em meados da década de 

1940, com a descrição de Leo Kanner colocando as alterações de linguagem e da 

comunicação como características da síndrome. O Transtorno do Espectro do Au-

tismo (TEA) era, então, caracterizado como um déficit social importante associado 

a comportamentos linguísticos atípicos. Desde as primeiras contribuições de Kan-

ner, muitas pesquisas e estudos foram desenvolvidos tendo como foco principal a 

aquisição e o desenvolvimento da linguagem de crianças e adultos autistas. Em-

bora o conhecimento nessa área tenha se expandido, o que se sabe ainda é pouco, 

e o mapeamento das inabilidades linguísticas presentes no transtorno é digno de 

importância e atenção. 

Atualmente, o TEA é descrito, segundo o DSM-5 (1), como um conjunto de 

déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos con-

textos, incluindo as comunicações não verbal e verbal. Além dos déficits na comu-

nicação social, o diagnóstico requer a presença de interesses e de comportamen-

tos restritos e repetitivos.  

As alterações na comunicação presentes no TEA ocorrem de forma hetero-

gênea, no que se refere tanto à forma com que esses prejuízos se apresentam, le-

vando a déficits da fala, linguagem e comunicação, quanto ao grau de manifesta-

ção. Essa heterogeneidade contribui para a variabilidade fenotípica característica 

do autismo. 

Comunicação, linguagem e fala, embora se relacionem entre si, não são sinô-

nimos, sendo de grande valia a compreensão desses termos-chave dentro do do-

mínio comunicativo, bem como de sua inter-relação, vista a sua relevância no en-

tendimento de como se dá o funcionamento comunicativo no autismo. 
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Dentre os três termos, “comunicação” é o mais abrangente e se refere a toda 

forma de emissão e recepção de mensagens, seja por meio da linguagem oral, ges-

tual, de sinais, escrita ou mesmo corporal. A maneira como o indivíduo se relaci-

ona e interage com o meio e com sua comunidade faz parte da comunicação. Dife-

rentemente do que se possa pensar, linguagem não se restringe apenas à orali-

dade e está relacionada com a formulação de ideias. A linguagem é um importante 

recurso que expressa valores culturais, sensações e pensamentos por meio de um 

sistema de referência comunicacional compartilhado. Nos quadros de TEA, esse 

sistema representa um aspecto importante para a classificação do grau de severi-

dade das manifestações do transtorno, além de favorecer o prognóstico. A fala re-

presenta uma das formas de expressão da linguagem que ocorre a partir de sons 

produzidos por meio de gestos articulatórios. Existem inúmeras outras formas de 

expressar a linguagem, e entre elas está a escrita. Na Figura 1 está representada a 

organização do sistema comunicação-linguagem-fala. 

 

 

 

Figura 1. Organização da comunicação, linguagem e fala. 

 

 

As habilidades de linguagem diferem de forma significativa entre os indiví-

duos com TEA; algumas crianças, embora comecem a falar mais tardiamente em 

comparação aos seus pares típicos, adquirem fala, enquanto outras apresentam 

habilidades linguísticas bastante limitadas, atingindo, no máximo, a fase de poucas 

palavras ou frases. Todavia, embora exista essa grande variabilidade, todos os in-

divíduos com TEA apresentam alteração no uso da linguagem como propósito co-

municativo, ou seja, todo autista apresenta algum nível de inadequação nas habi-

lidades pragmáticas (13, 15).  
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Vários estudos sugerem que os prejuízos na comunicação no TEA afetam 

tanto habilidades verbais quanto não verbais (12, 13, 15). Por razões didáticas, 

explicaremos, a seguir, separada e sucintamente, as duas formas de comunicação, 

verbal e não verbal. Neste capítulo, também falaremos um pouco sobre a comuni-

cação na forma escrita, abordando temas como a aprendizagem e a hiperlexia, ha-

bilidade observada em alguns quadros de TEA. Ademais, a avaliação da linguagem 

e o diagnóstico diferencial entre o TEA e outras patologias frequentemente obser-

vadas no desenvolvimento infantil e que, igualmente, acometem a aquisição da 

linguagem e a comunicação também serão tópicos deste capítulo. 

 

COMUNICAÇÃO NÃO VERBAL 

 

Compreender a linguagem e a comunicação no TEA implica em explorar o 

desenvolvimento linguístico-comunicativo de crianças e adultos muito antes do 

surgimento da fala. Como mencionado anteriormente, o TEA é caracterizado por 

déficits persistentes na comunicação social e na interação em diferentes cenários, 

incluindo déficits em comportamentos não verbais usados na interação social. Co-

municação social diz respeito a um conjunto de habilidades não verbais, social-

mente direcionadas e com intenção comunicativa, o qual inclui um extenso grupo 

de comportamentos, dentre eles contato visual, expressão facial, vocalização, bal-

bucio, gestos e demonstração de afeto (13). 

A comunicação não verbal abrange o estágio da pré-linguagem, período que 

vai do nascimento da criança até a conquista das primeiras palavras; é a capaci-

dade de enriquecer a comunicação por meio de gestos, manejos, olhares e expres-

sões faciais, ações comunicativas que mantêm a atenção do interlocutor para o 

discurso e tornar o falante um bom comunicador. Indivíduos com TEA possuem 

importantes inadequações na comunicação não verbal, apresentando alterações 

tanto no período pré-linguístico como na capacidade de otimizar a comunicação, 

quando já oralizados. 

A fase que antecede a comunicação verbal representa um período intensa-

mente rico, em que o bebê aumenta sua habilidade comunicativa, primeiro com o 

contato visual, a atenção dirigida e a interação socioafetiva com os pais e cuidadores, 

e, aos poucos, adicionando gestos e outros significados não verbais à comunicação. 

Essa fase constitui a base para o desenvolvimento de outras habilidades, tais como 

o uso de palavras com significado e a construção de frases, até atingir a comunica-

ção, em nuances mais complexas, dentro da interação e da cognição social. 

Desde o nascimento, crianças com desenvolvimento típico demonstram inte-

resse pela comunicação e pela interação com o outro, reagindo à modulação dos sons 

da fala, procurando pela fonte sonora, acompanhando o olhar referencial dos pais ou 

do adulto e o movimento de objetos (4). Indivíduos com autismo, no entanto, tendem 
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a apresentar alterações no sorriso social e no direcionamento do olhar, habilidades 

comunicativas que, normalmente, são adquiridas antes da comunicação verbal.  

Os primeiros sinais do TEA podem ser observados logo nos primeiros anos 

de vida da criança, ainda que o diagnóstico seja, geralmente, firmado entre os 2 e 

4 anos de idade. Diversas pesquisas (15) sugerem que o desenvolvimento atípico 

de algumas habilidades comunicativas na primeira infância representa um fator 

de risco para o autismo. Dentre essas habilidades estão, justamente, a atenção a 

pessoas, o sorriso social e comunicativo e a manifestação de afeto. Ademais, pes-

quisas recentes propõem haver alteração no balbucio e nas vocalizações do bebê 

com risco para o TEA.  

Muitos pesquisadores (8, 13, 15), em busca de sinais iniciais de risco para o 

TEA, têm se dedicado a estudar o movimento ocular e, mais recentemente, as mani-

festações não linguísticas da comunicação social, como o desenvolvimento motor de 

bebês de risco e em crianças autistas na primeira infância. Outros pesquisadores 

(18) têm buscado esses sinais em bebês prematuros de baixo peso, importante 

grupo de risco para o autismo. Há evidências de que crianças nascidas prematuras, 

já por volta dos 4 ou 5 anos, principalmente meninos, apresentam prejuízos no com-

portamento adaptativo e nas habilidades sociais e de comunicação.  

Bebês nascidos a termo e com desenvolvimento típico começam a usar a co-

municação não verbal, como gestos e sorriso social, entre os 6 e 10 meses, en-

quanto crianças com TEA tendem a fazer uso não convencional e, muitas vezes, 

substituem gestos, como o apontar, fazendo de seu interlocutor um instrumento, 

pegando-o pela mão ou o empurrando até o objeto ou local desejado (10, 13). Cri-

anças autistas tanto verbais quanto não verbais têm dificuldade no uso do meio 

gestual, o que indica que a dificuldade no estabelecimento de interações comuni-

cativas independe do meio comunicativo utilizado e se mantém ao longo do de-

senvolvimento (3).  

 De mais a mais, nos primeiros meses de vida, o bebê com sinais positivos 

para o TEA demonstra baixo interesse ou prazer em iniciar e manter interação 

com o outro; do mesmo modo, essas crianças apresentam dificuldade em direcio-

nar e localizar o estímulo social.  

Com 1 ano de idade, a criança com desenvolvimento típico responde ao ser 

chamada pelo nome, olhando para o seu interlocutor. A partir dessa idade, a cri-

ança demonstra compreensão e linguagem receptiva de cerca de 50 palavras, e, 

aos poucos, sua fala emerge (6). A maioria das crianças com TEA apresenta baixa 

responsividade para o próprio nome e para a recepção da fala de um modo geral. 

Além disso, o atraso na aquisição da linguagem oral ocorre em grande proporção 

das crianças com autismo.  

A comunicação da criança com TEA, até os 2 anos de idade, é significativa-

mente mais restrita que a de seus pares típicos de mesma idade, produzindo poucas 
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vocalizações típicas e formas silábicas canônicas. O balbucio reduplicado, depois das 

vocalizações, representa um dos mais importantes sinais de risco no primeiro ano 

de vida. Entre 6 e 10 meses de idade, bebês com desenvolvimento típico produzem 

sequências de consoantes-vogais bastante semelhantes, como “ba-ba-ba-ba”, deno-

minadas de balbucio reduplicado. O segundo momento do período de balbucio, que 

começa a ocorrer por volta dos 9 meses, envolve o balbucio não reduplicado, ou va-

riado, em que o bebê produz encadeamentos de consoantes-vogais que variam den-

tro da sílaba, como “ma-ba”. Nesse momento, o balbucio aparece com diferentes va-

riações melódicas, atuando como ponte para as primeiras palavras. Aparentemente, 

bebês com risco para TEA apresentam atraso no desenvolvimento desse inventário 

de balbucios, o qual se mostra atrasado, desorganizado e pobre (10). 

O bebê com TEA, normalmente, é caracterizado como uma criança silenci-

osa, apresentando poucas vocalizações e balbucios. Contudo, o choro é bastante 

frequente, demonstrando, além da irritabilidade, dificuldade em se expressar e se 

comunicar com o outro. São comuns na literatura relatos de risos descontextuali-

zados, gritos, carência de expressões faciais, movimentos estereotipados e agita-

ção motora, o que indica ampla dificuldade com a comunicação não verbal, prin-

cipalmente nos casos mais graves. 

A observação da comunicação não verbal pode contribuir para o descarte do 

diagnóstico de TEA, pois crianças acometidas por outros distúrbios de linguagem 

tendem a ser capazes de expressar suas ideias e desejos por meio da linguagem 

não verbal, fazendo-se compreender e se engajando em situações interacionais 

com maior facilidade. 

 

COMUNICAÇÃO VERBAL 

 

Inicialmente, a criança com TEA era vista como incapaz de adquirir e desen-

volver linguagem oral. No entanto, estudos recentes (13, 15) relatam que cerca de 

60% das crianças diagnosticadas com autismo adquirem fala funcional. Alguns 

pesquisadores (13) atribuem essa mudança aos avanços no processo de avaliação, 

visto que, anteriormente, eram diagnosticadas apenas crianças com alto grau de 

comprometimento, enquanto, atualmente, é possível diagnosticar graus mais le-

ves do transtorno.  

O desenvolvimento e o avanço em pesquisas sobre a linguagem e a comunica-

ção em crianças com TEA possibilitaram que sinais de risco sejam observados logo 

no início do desenvolvimento da linguagem; alguns sinais podem ser observados 

ainda na fase pré-linguística. Compreender os problemas e alterações de linguagem 

é importante para a compreensão do TEA, visto que representam os primeiros si-

nais observados pelos pais e cuidadores e são pontos cruciais para a predição do 

prognóstico e do curso do desenvolvimento que a criança autista seguirá.  



460 

O atraso na aquisição é a alteração de linguagem inicial mais frequente e um 

dos sinais precoces mais facilmente observados nos casos de TEA. Em geral, a cri-

ança com TEA começa a usar palavras isoladas por volta dos 2 anos e adquire lin-

guagem oral na faixa etária dos 4 aos 6 anos. No desenvolvimento típico da lingua-

gem, as primeiras palavras emergem por volta de 1 ano de idade e, aos 2 anos, a 

criança já é capaz de produzir frases simples, sendo que, entre 4 e 5 anos, o desen-

volvimento típico da fala já está quase completo, restando apenas alguns fonemas 

para finalizar a aquisição. 

Existe consenso entre os pesquisadores e estudiosos que entendem como 

um marcador clínico linguístico universal no TEA o déficit nas habilidades comu-

nicativas, ou seja, todos os indivíduos com autismo apresentam algum grau de 

comprometimento no uso da linguagem. Por outro lado, a heterogeneidade está 

na funcionalidade da linguagem, ou seja, nos níveis linguísticos como fonologia, 

sintaxe e semântica. A maioria das crianças com TEA apresenta as habilidades fo-

nológicas adequadas e intactas, podendo haver apenas um atraso na aquisição dos 

sons, ou fonemas, da fala; no entanto, alguns estudos relatam casos com alterações 

fonológicas e articulatórias persistentes até a idade adulta. 

A comunicação verbal no TEA é marcada por algumas alterações bastante 

peculiares e características à síndrome, como escolha de palavras incomuns e 

pouco usuais e ecolalia. Discurso incoerente, alterações na prosódia, hesitação ou 

ausência de resposta a questionamentos e linguagem estereotipada completam o 

grupo de inadequações linguísticas frequentes. 

A criança com TEA que desenvolve linguagem parece adquirir de forma iso-

lada os níveis linguísticos, apresentando falhas em suas interfaces. O léxico, ou o 

vocabulário, nessas crianças é, muitas vezes, tão abrangente como o das crianças 

com desenvolvimento típico. Não obstante, observa-se déficit no âmbito entre o 

léxico e a semântica, ou seja, pode haver um déficit quanto ao reconhecimento do 

significado das palavras e quanto ao emprego correto dessas palavras. Não é raro 

observar crianças com dificuldade no uso adequado de palavras que reportem 

emoção, como verbos mentais que expressam desejo (querer, desejar), crença (sa-

ber) e intenção (vou fazer, por exemplo). 

Outra dificuldade na criança autista pode ser observada com o uso de dêiti-

cos, palavras que marcam referenciais no discurso, como os pronomes pessoais e 

demonstrativos. Um exemplo clássico da dificuldade com a marca dêitica no au-

tismo é o uso inadequado de pronomes pessoais: há alta incidência de crianças 

com TEA que não utilizam o pronome pessoal “eu”, substituindo-o pelo próprio 

nome ou por variáveis, como o apelido ou ‘bebê’. Algumas crianças invertem em seu 

discurso os pronomes “eu” e “você”, uso conhecido como inversão pronominal. 

Em relação à semântica, as crianças com TEA podem apresentar o mesmo 

nível de organização lexical que seus pares com desenvolvimento típico, obtendo 
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bom índice de desempenho em tarefas de categorização. Contudo, essas mesmas 

crianças podem falhar em compreender conceitos, metáforas e ambiguidades, o 

que lhes confere pensamento rígido, inflexível e literal, além de dificuldade em li-

dar com abstração.  

Na maior parte dos casos, a prosódia é atípica; a ausência de variação melódica 

e a manutenção de um constante padrão de entoação que caracteriza uma fala mo-

nótona e mecânica são constantemente observadas em indivíduos com TEA. De ma-

neira oposta, é possível encontrar crianças que apresentam exageros de entação, 

com uma fala excessivamente melódica e discursiva associada a palavras de uso in-

comum, dando um efeito de artificialidade à fala, denominado idiossincrasia.  

Cicuti (9) comparou a compreensão da prosódia emocional entre adultos 

com TEA e adultos típicos com idades entre 18 e 35 anos. Os resultados dessa pes-

quisa demonstram que sujeitos com TEA tendem a ter maior dificuldade no reco-

nhecimento da prosódia emocional, fazendo uso de outras pistas, como a pista se-

mântica, para compreender o discurso.  

A sintaxe parece estar intacta nas crianças autistas que adquirem linguagem 

oral funcional, e, ainda que seja adquirida com atraso, o seu desenvolvimento pa-

rece ser progressivo e completo. Porém, devido à dificuldade em relação ao em-

prego de categorias sintáticas associada às alterações discursivas e pragmáticas, 

a criança pode ser levada a falhar no uso de formas morfológicas e sintáticas em 

contextos que exigem referenciais e conhecimento do campo comum no discurso. 

Observa-se, com certa frequência, crianças com TEA fazendo uso arbitrário de de-

terminantes, utilizando determinante definido em lugar do indefinido, como em 

“o cachorro estava latindo alto”, sem qualquer referência prévia a um cachorro 

específico (2). 

O déficit de linguagem mais comum em crianças com TEA está, com certeza, 

no nível pragmático. As dificuldades referentes ao uso social da linguagem são 

constantemente associadas ao autismo, embora alterações pragmáticas possam ser 

encontradas em crianças que não apresentam o transtorno, como no TDL (trans-

torno do desenvolvimento da linguagem) ou no transtorno de comunicação social 

(TCS-prag), sem esquecer de patologias genéticas como a síndrome de Williams. 

Esse déficit pragmático afeta todos os indivíduos com TEA, desde aquele com im-

portantes alterações de linguagem, aos que apresentam bom desempenho nos de-

mais níveis linguísticos. Sendo assim, crianças e adultos autistas apresentam défi-

cit de compreensão, principalmente de frases não literais, como metáforas, piadas 

e ironias, e algum grau de inadequação no discurso. 

O uso social apropriado da linguagem representa um dos principais desafios 

do indivíduo autista com oralidade. O discurso aparece alterado em função da ina-

bilidade pragmática, uma vez que, no autismo, há importante dificuldade em re-

conhecer o conhecimento partilhado entre o falante e seu interlocutor. De mais a 
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mais, é possível observar confusão com figuras de linguagem, níveis de formali-

dade e cortesia. 

Outra manifestação na fala da criança com TEA que também pode ser asso-

ciada à alteração na habilidade pragmática é a repetição de palavras ou frases fun-

cionando como um eco da fala do seu interlocutor que pode ocorrer pouco tempo 

depois ou logo após a afirmativa de modelo (ecolalia imediata), ou quando já 

transcorrido algum tempo (ecolalia tardia). Segundo alguns pesquisadores (13, 

16), a ecolalia é uma repetição com ausência de significado e, aparentemente, sem 

propósito, habitualmente usada de forma indireta, tornando o discurso pouco flu-

ído e pragmaticamente inapropriado. Supõe-se que essa inadequação do discurso 

indique uma fala indiferente ao outro e a qualquer interpretação, podendo, ainda, 

assinalar a severidade do transtorno. Entretanto, a ecolalia pode assumir impor-

tante papel no desenvolvimento de funções comunicativas e como recurso tera-

pêutico, sendo adaptada ao contexto em que ocorre, adquirindo funcionalidade 

(16). 

No desenvolvimento típico, as crianças apresentam várias funções comuni-

cativas, como fazer perguntas, pedidos por objeto ou de consentimento, comentá-

rios, entre muitas outras. Em sentido oposto, pessoas com TEA usam a linguagem 

de forma mais limitada, tendendo a falar ou discursar em lugar de fazer pedidos 

ou compartilhar o seu interesse com o outro.  

O pensamento rígido e inflexível prejudica o indivíduo autista na mudança 

do tópico conversacional, e o desenvolvimento do diálogo segue caminhos arbi-

trários em função da inabilidade em reconhecer pistas discursivas, além de favo-

recer o envolvimento em rotinas ou rituais tanto em ações do dia a dia como no 

próprio enunciado. Luyster e Lord (13) comentam um interessante caso em que 

uma criança com TEA que perguntava ao pai, sempre que entravam no hall do 

apartamento onde moravam, “O elevador está subindo ou descendo?”, e só en-

trava no elevador quando o pai respondia, “desce”. 

A linguagem receptiva, além da linguagem emissiva, aparece alterada; indi-

víduos com TEA apresentam dificuldade em utilizar informações do contexto para 

compreender o discurso do outro, além de lidar de forma inadequada com a lin-

guagem abstrata, o sarcasmo, o humor e a ironia. Alteração na linguagem recep-

tiva potencializa os desvios e as desordens na aprendizagem das habilidades es-

colares, resultantes das demais alterações de linguagem que compõem o TEA. 

 

COMUNICAÇÃO ESCRITA 

 

Como vimos, uma das principais características do TEA é a variabilidade ou 

heterogeneidade com que as manifestações se apresentam entre os indivíduos 

acometidos. Assim como na aquisição e desenvolvimento da comunicação verbal 
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e não verbal, o grau de aprendizagem, bem como as inadequações ou alterações 

das habilidades escolares variam de autista para autista. Dessa forma, é possível 

encontrar crianças com importante atraso no processo de aprendizagem da lei-

tura e da escrita, enquanto outras aprendem a ler antes dos 4 anos de idade e sem 

instrução formal; há, ainda, aquelas que seguem o curso típico da aprendizagem, 

acompanhando o ritmo acadêmico de seus pares sem comprometimento. 

Uma das principais dificuldades na aprendizagem da criança com TEA é a 

dificuldade em manter a atenção e a concentração focada por longos períodos, ou 

em mudar o foco atencional de um objeto de seu interesse para outro proposto 

por um interlocutor. 

As alterações na comunicação verbal e não verbal atuam de forma equipo-

lente na aprendizagem das habilidades escolares; quanto maior a capacidade da 

criança em adquirir e desenvolver linguagem oral, maior a probabilidade de essa 

criança aprender a ler e escrever e apresentar desempenho satisfatório nas de-

mais habilidades exigidas na vida acadêmica. Contudo, o inverso também é verda-

deiro, quanto mais limitada e desorganizada for a comunicação verbal e não ver-

bal, maior a possibilidade de serem observados transtornos de aprendizagem ou, 

mesmo, o não desenvolvimento dessa habilidade.  

Alguns indivíduos com autismo apresentam o que se denominam “ilhas de 

habilidades” (splinter skills), isto é, habilidades preservadas, algumas vezes, alta-

mente desenvolvidas em determinadas áreas, que acabam contrastando com as 

outras dificuldades apresentadas pelo indivíduo (12). Os mecanismos desse pro-

cesso não estão totalmente esclarecidos; o que se sabe é que ele, muitas vezes, 

restringe-se a um grupo restrito de habilidades, tais como capacidade de memo-

rizar palavras ou informações específicas como, por exemplo, nomes de países ou 

horários e itinerários de transporte público, facilidade em realizar cálculos mate-

máticos, talento em desenhar ou tocar um instrumento, entre outras, e pode ocor-

rer simultaneamente com deficiência intelectual. 

A hiperlexia se encaixa nesse grupo de habilidades especiais e se caracteriza 

pelo fascínio por letras e números, levando à aprendizagem espontânea e precoce 

da leitura, manifestada antes dos 5 anos de idade e na ausência de instrução for-

mal (12). Ainda que o surgimento precoce da leitura possa sugerir que a criança 

tenha habilidade intelectual superior, o que se observa são defasagens importan-

tes em outras áreas do desenvolvimento, podendo estar incluídas a linguagem e a 

cognição. 

A criança hiperléxica nem sempre compreende o que lê, realizando, muitas 

vezes, apenas a codificação dos símbolos e o reconhecimento mnemônico da pa-

lavra escrita. Todavia, a hiperlexia pode ser uma importante via de acesso para o 

processo terapêutico, favorecendo o desenvolvimento da comunicação e da inte-

ração social. 
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A prevalência da hiperlexia na população infantil não está muito clara na li-

teratura, havendo discrepâncias importantes dependendo do critério de avaliação 

utilizado. Considera-se que, embora haja uma incidência importante entre os in-

divíduos autistas, nem toda criança com TEA será hiperléxica, e a presença dessa 

ilha de habilidade não é critério isolado para o fechamento do diagnóstico.  

  

AVALIAÇÃO DA LINGUAGEM NO TEA  

 

Os níveis linguísticos habitualmente observados na avaliação para o diag-

nóstico de TEA são semântica, pragmática e competências metalinguísticas, tais 

como interpretação de inferência, ambiguidade e metáfora. Apesar disso, é impor-

tante ter um olhar atento às habilidades de comunicação social, como interação e 

trocas e manutenção de turnos. A fonologia, a sintaxe e o vocabulário também me-

recem atenção, em especial nas crianças com maior desenvolvimento da lingua-

gem oral, da mesma forma que as habilidades de leitura e escrita em crianças em 

idade escolar ou que apresentam aprendizagem precoce. A linguagem receptiva, 

normalmente alterada nos quadros de TEA, igualmente, requer investigação.  

Infelizmente, no Brasil há escassez de testes e instrumentos de avaliação 

sensíveis capazes de identificar precocemente e de maneira formal as alterações 

no desenvolvimento da linguagem infantil, sobretudo no TEA. A maioria dos ins-

trumentos disponíveis se destina à observação e à análise da linguagem emissiva 

envolvendo, principalmente, fonologia e vocabulário. Por esse motivo, o grupo 

multidisciplinar de pesquisa dos Transtornos do Espectro do Autismo da Macken-

zie (TEA-MACK) tem se empenhado em desenvolver pesquisas que contribuam 

para o desenvolvimento de novos instrumentos padronizados para a avaliação da 

linguagem em seus diferentes níveis. 

A avaliação clínica da linguagem deve ser realizada por fonoaudiólogos, uma 

vez que demanda conhecimento específico da área; da mesma forma, prescinde o 

uso de instrumentos ligados à fonoaudiologia. Essa avaliação é de extrema impor-

tância para o diagnóstico diferencial do TEA, conforme recomendado pelas dire-

trizes do Ministério da Saúde, visto que muitas alterações de linguagem presentes 

no quadro, muitas vezes, coincidem com aquelas vistas em outros transtornos que 

também acometem o desenvolvimento da linguagem infantil. 

Dada a grande variabilidade de manifestação e as peculiaridades no uso da 

comunicação específica no TEA, a avaliação da linguagem tem papel central tanto 

na identificação quanto na caracterização do quadro e no planejamento das inter-

venções, exigindo do fonoaudiólogo experiência clínica e teórica.  

No TEA-MACK, a avaliação de linguagem tem início com anamnese bastante am-

pla e interdisciplinar, quando são abordados dados pré, peri e pós-natais, além de in-

formações acerca do desenvolvimento infantil, por meio de questionários de rastreio. 
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A linguagem deve ser observada em um ambiente mais próximo ao natural; 

dessa forma, a observação comportamental de crianças com e sem oralidade, bem 

como a observação do comportamento comunicativo em contexto conversacional, 

em crianças com a comunicação verbal desenvolvida, complementam os dados 

obtidos com os testes formais. 

O recurso utilizado pela nossa equipe para avaliar o processo de aquisição e 

desenvolvimento da linguagem na primeira infância é o Protocolo de Observação 

Comportamental (PROC), desenvolvido por Zorzi e Hage (22).  

Em crianças oralizadas, observamos o vocabulário por meio do Teste de No-

meação Infantil (17); a fonologia é examinada pelo subteste de repetição do 

ABFW; e o nível semântico é analisado a partir do teste de Categorização e Defini-

ção do exame de linguagem TIPITI. A partir dos 7 anos de idade, utilizamos a Prova 

de Consciência Sintática (6) para avaliar a aquisição das habilidades sintáticas. 

A linguagem receptiva é observada mediante um exame rápido utilizando o 

Teste de Percepção de Fala com Figuras (20). As habilidades pragmáticas e o de-

senvolvimento da Teoria da Mente não ficam de fora do nosso protocolo de avali-

ação e são analisados mediante aplicação do teste Strange Stories, traduzido para 

o Português brasileiro (21). 

A avaliação da linguagem e da comunicação de adultos e adolescentes, a par-

tir de 19 anos, é realizada com base nos testes da Bateria Montreal de Avaliação 

da Comunicação (MAC), traduzida para Português brasileiro por um grupo de pes-

quisadores liderados por Fonseca (11).  

A avaliação da linguagem em nosso laboratório é voltada para o diagnóstico 

do TEA e funciona como uma importante ferramenta na diferenciação do quadro 

dos demais transtornos que acometem a comunicação. Ainda que os instrumentos 

utilizados sejam eficientes na detecção das alterações de linguagem que ocorrem 

na criança com autismo, alguns deles se encontram defasados, outros ainda não 

foram validados para o nosso idioma ou, em sua maioria, não foram desenvolvidos 

para detectar as dificuldades em nosso público-alvo. Tal fato justifica nosso inte-

resse em traduzir e validar testes como o CASL-2 (7) e no desenvolvimento de 

novas pesquisas na intenção de caracterizar o desempenho de crianças autistas 

em testes linguísticos disponíveis no mercado. 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE TEA E  

OUTROS TRANSTORNOS DA COMUNICAÇÃO E  

DO NEURODESENVOLVIMENTO 

 

Os Transtornos da Comunicação e o TEA compartilham a mesma classifica-

ção nosológica, sendo nomeados como Transtornos do Neurodesenvolvimento, 
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uma vez que possuem seu início no período do desenvolvimento infantil, com ma-

nifestação, geralmente, antes de a criança ingressar na idade escolar. Não é rara a 

presença simultânea de mais de um transtorno, o que acarreta prejuízos no funci-

onamento pessoal, social e acadêmico do indivíduo (1). 

Segundo o DSM-5 (1), os Transtornos da Comunicação incluem os transtor-

nos da fala, ou seja, prejuízo na produção expressiva de sons, como o desvio ou 

transtorno fonológico; transtornos de linguagem, que são caracterizados por difi-

culdades persistentes na aquisição e no uso da linguagem em suas diversas mo-

dalidades (fala, escrita e linguagem de sinais) e podem se manifestar como preju-

ízos no processo de receber e compreender mensagens linguísticas (linguagem 

receptiva) ou na produção de sinais vocálicos, gestuais ou verbais (linguagem ex-

pressiva); e os transtornos da comunicação, que são caracterizados pela presença 

de prejuízos na comunicação verbal e não verbal, de forma que afetem o compor-

tamento, as ideias ou atitudes do indivíduo acometido. 

A seguir, discutiremos alguns transtornos e desvios que afetam a comunica-

ção e, muitas vezes, são confundidos com o TEA. 

Atraso na Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem pode ser definido 

como um retrato na cronologia do desenvolvimento típico; em outras palavras, a cri-

ança que apresenta atraso na aquisição passa pelo mesmo percurso que uma criança 

com desenvolvimento típico, no entanto, de forma mais lenta, e, algumas vezes, alguns 

processos da aquisição se prolongam por períodos mais longos que o esperado.  

É crescente o número de crianças que inicia o processo de avaliação e, con-

sequente, diagnóstico de TEA com o fonoaudiólogo devido ao atraso na aquisição 

da linguagem e às peculiaridades presentes na comunicação e na interação social. 

Todavia, inúmeras patologias que acometem o desenvolvimento infantil trazem, 

como parte do conjunto de manifestações, o atraso na aquisição da fala. Vale res-

saltar que apenas o atraso na aquisição da linguagem não caracteriza o autismo, 

sendo de grande importância uma avaliação cuidadosa e criteriosa para que sejam 

observados outros aspectos, como a interação social e presença de comportamen-

tos ou interesses restritos e repetitivos. 

Apraxia de Fala na Infância (Childhood Apraxia of Speech – CAS) é o termo 

adotado pela American Speech Language-Hearing Association (ASHA), desde 2007, 

após uma revisão criteriosa e restrita da literatura sobre os fundamentos científi-

cos da dispraxia que acomete o desenvolvimento infantil. A CAS se refere a uma de-

sordem na produção dos sons da fala na infância, em que a precisão e a consistência 

de movimentos fonoarticulatórios estão prejudicados. Essa incoordenação dos mo-

vimentos da fala é consequente a uma alteração no planejamento e/ou programa-

ção e nos parâmetros espaço-temporais das sequências de movimentos, resultando 

em erros na produção dos sons da fala e na prosódia. Nos casos de apraxia na infân-

cia, estão ausentes lesões neurológicas e déficits neuromusculares. 
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Assim como a criança com TEA, as crianças com CAS apresentam atraso na 

aquisição da linguagem oral e são descritas, no período pré-verbal, como bebês 

silenciosos, que se engajam de maneira restrita em jogos vocálicos, e suas emis-

sões iniciais, como o balbucio e as vocalizações, tendem a não se desenvolver em 

sons diferenciados. Entretanto, em oposição às crianças com autismo, as crianças 

com apraxia possuem rico repertório de expressões faciais, fazem uso de gestos e 

outras estratégias com forte apelo e intenção comunicativa. Além disso, diferen-

temente dos casos de TEA, na CAS as habilidades da linguagem receptiva se en-

contram mais adequadas do que as habilidades da linguagem emissiva. 

Nos últimos anos, muito tem se discutido acerca da hipótese de que crianças 

autistas não orais apresentam CAS como coocorrência, justificando, assim, a difi-

culdade em adquirir a fala. Contudo, não há evidências suficientes na literatura 

que sustentem essa hipótese, e pesquisas, como aquela desenvolvida por Shriberg 

et al. (19), indicam que as dificuldades de fala apresentadas por crianças oraliza-

das com TEA são pertinentes às manifestações do transtorno, não às da CAS. 

Transtorno da Comunicação Social (pragmático) é definido como um dé-

ficit no uso das comunicações verbal e não verbal. As principais características 

desse transtorno estão, como o nome sugere, nas habilidades pragmáticas, em que 

se observa dificuldade na compreensão de linguagem figurada, de metáforas, pi-

ada e expressões idiomáticas, além de uso inadequado de regras sociais, dificul-

dade em compreender pistas semânticas, o que confere um discurso muitas ina-

propriado e descontextualizado (1). 

Inicialmente, esse transtorno era conhecido como síndrome semântico-

pragmática ou, simplesmente, como déficit pragmático, quando a literatura enten-

dia as inadequações de linguagem no nível pragmático como um traço distintivo 

das alterações no uso social da linguagem. Entretanto, recentemente, o DSM-5 (1) 

trouxe uma nova categoria de diagnóstico, o TCS-prag, incluído entre as desordens 

de comunicação que afetam o neurodesenvolvimento. 

O TCS-prag só pode ser detectado em crianças que tenham desenvolvido al-

gum nível de linguagem verbal; por consequência, não é possível dar esse diag-

nóstico antes dos 4 ou 5 anos de idade. Ademais, apesar de o TCS-prag coocorrer 

com outras desordens de linguagem, como o distúrbio fonológico, esse diagnós-

tico não coexiste com o TEA, ainda que ambos apresentem as mesmas alterações 

no nível pragmático.  

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) se refere a 

problemas significativos quanto à atenção apresentados por crianças, esten-

dendo-se até a fase adulta, tipicamente com impulsividade e atividade excessiva 

(1). Indivíduos com TDAH podem apresentar características autísticas, como difi-

culdade em manter interação social adequada, além de prejuízos na comunicação 

não verbal e verbal, que pode ser observada na dificuldade em construir uma 
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narrativa clara e organizada, caracterizada por erros no encadeamento das ideias; 

a interpretação do tópico conversacional se dá de forma precipitada e incoerente. 

De forma semelhante a outros transtornos que afetam a comunicação, crian-

ças com TDAH podem apresentar algumas características autísticas, assim como 

crianças autistas tendem a apresentar impulsividade e constante agitação. Ambos 

os diagnósticos podem apresentar sobreposição de sintomas bem como serem co-

mórbidos. Na prática, é difícil estabelecer se as alterações comportamentais como 

impulsividade e agitação em indivíduos com TEA são explicadas pelas desregula-

ções comportamentais presentes nos TEA ou se trata de um diagnóstico de TDAH 

comórbido. A American Psychiatric Association, na quinta edição do Manual Diag-

nóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), passou a considerar que o 

indivíduo que preencher os critérios diagnósticos para TEA e TDAH apresentarão 

ambos os transtornos. 

Mutismo Seletivo é caracterizado pelo uso limitado da fala, relacionado a 

um transtorno de ansiedade que leva a um fracasso persistente em utilizar a co-

municação verbal em situações sociais específicas, enquanto, em outros ambien-

tes, a fala ocorra normalmente (1). Crianças com TEA podem apresentar um com-

portamento comunicativo semelhante a um mutismo, porém, diferentemente do 

mutismo seletivo, esses “silêncios” não cessam de acordo com o ambiente ou com 

o interlocutor. 

Transtorno da Ansiedade Social (TAS) diz respeito ao medo ou à ansie-

dade acentuada que ocorre quando o indivíduo se vê exposto a uma ou mais situ-

ações sociais específicas. O TAS causa prejuízos para a interação social e para a 

comunicação verbal, em especial para fala, que se apresenta com inadequações na 

articulação de palavras e consequente alteração na fluência. Assim como no TEA, 

indivíduos com TAS se mostram altamente incomodados em determinados ambi-

entes, principalmente em locais ruidosos e com muitas pessoas, e tendem ao iso-

lamento. Todavia, diferentemente, dos quadros de TEA, no TAS há alta prevalência 

de sinais de ansiedade como vermelhidão, sudorese e tremor (5). 

Esquizofrenia de Início Precoce apresenta como marca distintiva o desin-

teresse pela interação social, e para esse diagnóstico é necessário a presença de 

dois ou mais dos cinco sintomas (delírios, alucinações, desorganização do pensa-

mento ou catatonia, sintomas negativos e discurso confuso). Inicialmente, alguns 

estudos descreviam crianças com características autistas como esquizoides. Essas 

crianças eram retratadas como solitárias e com interesses especiais, alterações de 

linguagem e discurso fantasioso. Aos poucos, após os estudos desenvolvidos por 

Lorna Wing, esse grupo de crianças passou a receber o diagnóstico de síndrome 

de Asperger, hoje parte do grupo de alterações que compõem o TEA (14). 

Esses são alguns transtornos que afetam a comunicação e a interação social co-

mumente associados ou confundidos com o TEA. Outros transtornos ou deficiências 
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que, também, fazem parte do grupo de exclusão para o diagnóstico do autismo 

foram deixados de lado por uma questão de espaço, como a deficiência intelectual 

e a deficiência auditiva. Cabe aqui ressaltar, novamente, a importância de uma 

avaliação criteriosa desenvolvida por equipe multidisciplinar percorrendo todos 

os aspectos do desenvolvimento infantil. 

 

AMARRANDO AS PONTAS 

 

Embora as alterações e dificuldades na aquisição e desenvolvimento da co-

municação, linguagem e fala nas crianças com TEA sejam motivo de preocupação 

para seus pais e cuidadores, nem sempre os sinais presentes, muitas vezes de 

forma precoce, são levados em consideração por alguns especialistas. 

A identificação de sinais de risco para o TEA, existentes na fase pré-verbal, 

representa um importante requisito para a intervenção precoce, favorecendo a 

minimização das principais alterações e inadequações sociais e comunicativas, vi-

abilizando um bom prognóstico. 

Estudos abordando a comunicação tanto verbal como não verbal, incluindo 

os aspectos que antecedem a aquisição da linguagem, bem como a caracterização 

dos aspectos linguísticos são necessários e de grande importância não apenas 

para o avanço no conhecimento, mas, principalmente, para a qualidade de vida de 

crianças e adultos com TEA.  
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Cognição social na infância 
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Desde o nascimento, o ser humano exibe uma tendência natural a se orientar 

para estímulos sociais e se engajar em interações com outras pessoas. Durante os 

primeiros meses de vida, é comum o bebê participar de interações face a face com 

os adultos, em troca recíproca de emoções, contato ocular, expressões faciais e 

vocalizações. Acredita-se que essas oportunidades precoces de interação social 

estejam altamente relacionadas ao desenvolvimento da cognição social, com as 

primeiras evidências comportamentais sendo manifestadas pelo bebê ainda no 

primeiro ano de vida. A cognição social se refere à aquisição gradual de habilida-

des que permitem à criança compreender, a si e aos outros, como indivíduos com 

intenções, interesses ou expectativas que podem ser semelhantes ou distintas e 

que orientarão sua forma de agir no mundo social (7). Dessa forma, a criança é 

capaz de processar informação do seu ponto de vista, mas também do ponto de 

vista de outra pessoa, e compreender que o outro pode ter intenções, interesses 

ou expectativas diferentes dos seus e agir em concordância com eles. Simultanea-

mente, a criança compreende que o seu comportamento pode ser influenciado por 

outra pessoa, mas também que ela pode influenciar o comportamento do outro.  

Ainda que a cognição social seja tipicamente associada ao desenvolvimento 

da Teoria da Mente, que se consolida por volta dos 5 anos de idade, há evidências 

de compreensão de estados mentais e atribuição de intencionalidade bem antes 

dessa idade, durante a primeira infância. Nesse sentido, pesquisas na área da cog-

nição social sugerem três marcos fundamentais para a compreensão das outras 

pessoas enquanto agentes intencionais, que se desenvolvem de forma sequencial, 

desde o primeiro ano de vida até a idade pré-escolar. Esses marcos sociocogniti-

vos são a Atenção Compartilhada (7, 13), o Jogo Simbólico Social (11, 17) e a Teo-

ria da Mente (3), que refletem um nível crescente de complexidade e sofisticação 

da compreensão de estados mentais da própria criança e dos outros, e do impacto 

desses estados mentais no comportamento. 
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ATENÇÃO COMPARTILHADA 

 

A Atenção Compartilhada (AC) emerge por volta dos 9 meses de idade e se 

refere à capacidade do bebê em coordenar, com outra pessoa, sua atenção visual 

em relação a determinado evento ou objeto (por exemplo, um brinquedo). Até 

essa idade, o bebê desenvolveu ampla capacidade de se envolver em trocas sociais 

nas quais brinca, “conversa” e troca olhares com mãe / pai / cuidador (as chama-

das interações diádicas). No entanto, a AC representa um importante avanço soci-

ocognitivo, pois pressupõe a capacidade do bebê de se envolver em interações tri-

ádicas (por exemplo, bebê-mãe-objeto). Esse tipo de interação se caracteriza, 

principalmente, pelo comportamento de alternar o olhar entre a face da mãe (ve-

rificando para onde ela dirige o seu olhar) e determinado objeto e, assim, reconhe-

cer que ambos estão compartilhando o mesmo foco de interesse (7). Essa é consi-

derada uma das primeiras evidências comportamentais de que, ainda numa fase 

de comunicação pré-verbal, o bebê é já capaz de 1) monitorar o foco de atenção 

visual dos outros durante as interações sociais, o que lhe permite perceber os in-

teresses dos outros com base no seu foco de atenção visual, e 2) identificar e rea-

lizar ações com a finalidade de direcionar a atenção visual das pessoas com quem 

interage. A Figura 1 exemplifica uma forma comum de AC.  

 

 

 

 

Figura 1. Atenção Compartilhada: (a) Bebê monitora a direção do olhar da mãe e identifica o 
objeto que é foco da sua atenção; (b) Bebê olha na mesma direção que a mãe está olhando e 

mostra consciência de que ambos estão compartilhando o mesmo foco de atenção / interesse. 
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Dois tipos de comportamentos são geralmente considerados indicadores 

dessa habilidade sociocognitiva no bebê – Resposta à Atenção Compartilhada 

(RAC) e Iniciação de Atenção Compartilhada (IAC). A RAC avalia a capacidade do 

bebê em seguir a direção do olhar ou gestos de apontar de outra pessoa (13). 

Nesse caso, o bebê compreende que outra pessoa quer indicar um foco de atenção 

diferente do seu e responde olhando na direção do apontar ou para o objeto pro-

posto pelo seu parceiro social. Para tal, são recrutados diversos processos atenci-

onais que permitem ao bebê deixar de atender ao seu foco de atenção, naquele 

momento, para detectar e se engajar em um novo foco de atenção indicado por 

outra pessoa. Um exemplo comum de RAC é quando um adulto aponta para um 

quadro na parede, e o bebê, que estava olhando para outro objeto ou brinquedo, 

segue a direção do gesto realizado pelo adulto e foca também sua atenção visual 

no quadro na parede. Um aspeto importante de episódios de RAC é a alternância 

do olhar do bebê entre o objeto que é foco da interação e a face do adulto. Por sua 

vez, a IAC se refere a comportamentos propositados que são realizados esponta-

neamente pelo bebê para influenciar o foco de atenção da outra pessoa, usando o 

contato ocular e/ou gestos como apontar ou mostrar (13). Uma situação típica é 

quando o bebê mostra um brinquedo para a mãe / pai ou aponta para algo que 

chamou a sua atenção de forma a compartilhar essa experiência com o adulto. 

Uma vez mais, também durante episódios de IAC, é possível observar a alternância 

do olhar do bebê entre o objeto que está mostrando e a face do adulto. 

Outro aspecto importante da AC é o facto de permitir ao bebê processar in-

formação social de duas perspectivas – enquanto receptor de sinais sociais (RAC) 

e também enquanto emissor de sinais sociais (IAC). Essa experiência fornece 

oportunidades únicas para o bebê comparar informações processadas de acordo 

com a própria perspectiva, mas também de acordo com a perspectiva do outro, 

desempenhando, dessa forma, um papel central no desenvolvimento precoce da 

cognição social. Na literatura, a AC tem sido, ainda, apontada como fundamental 

para o desenvolvimento posterior de outras capacidades cruciais para o funciona-

mento social adequado, tais como linguagem e competência social. Nesse sentido, 

torna-se mais fácil para o bebê estabelecer a associação entre uma palavra nova e 

o objeto identificado pelo adulto – um mecanismo fundamental para a aquisição 

da linguagem – quando ambos têm o mesmo foco de atenção. Da mesma forma, 

AC e competência social refletem processos comuns, como afetividade positiva, 

tendência para a aproximação social e regulação da atenção e do comportamento, 

que são caraterísticas-chave para um funcionamento social adaptativo. Por fim, a 

AC proporciona oportunidades precoces para processar e comparar informação 

social de diferentes perspectivas, o que é fundamental para integrar representa-

ções simbólicas distintas nas interações sociais, levando, por sua vez, a uma com-

preensão mais sofisticada dos estados mentais do outro e das suas consequências 

no comportamento.  
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JOGO SIMBÓLICO SOCIAL 

 

O Jogo Simbólico (JS) emerge entre os 2 e os 3 anos de idade e reflete um exer-

cício da capacidade de representação por parte da criança, distinguindo entre o que 

é o significado real de uma ação / objeto e as suas alternativas de fantasia (11, 17). 

Muito presente nos jogos de faz de conta, o JS permite à criança fantasiar e alterar a 

identidade dos objetos, atribuindo-lhes um significado diferente da sua representa-

ção real. Por exemplo, a criança compreende que uma banana é, na realidade, uma 

fruta, mas também pode ser representada e usada, numa brincadeira criada por ela, 

como se fosse um telefone. Da mesma forma, a criança pode usar um lápis como se 

fosse uma espada, ou ainda usar um guardanapo azul como se fosse uma piscina de 

bonecas, mesmo sabendo a funcionalidade real desses objetos.  

No entanto, quando realizado no contexto de interação com os outros é que 

o JS se torna uma forma de intencionalidade coletiva. Nesse tipo de jogo – deno-

minado de Jogo Simbólico Social (JSS) – dois ou mais indivíduos são capazes de 

coordenar entre si diferentes estruturas de representação e desenvolver uma ati-

vidade que resulta das intenções conjuntas, do coletivo, e não da soma das inten-

ções individuais (17). Essa experiência possibilita o exercício de dois níveis distin-

tos de pensamento sociocognitivo das crianças. Num primeiro nível, são negocia-

dos e atribuídos papéis a desempenhar por cada interveniente na atividade (por 

exemplo, “Eu sou a mamãe e você é o bebê”). Posteriormente, assiste-se ao jogo 

propriamente dito entre a criança e os seus companheiros de brincadeira, num 

cenário de representação / fantasia, em que a criança é capaz de se descentrar da 

sua própria perspectiva simbólica para considerar simultaneamente outras pers-

pectivas (11). Assim, no contexto de JSS, um grupo de crianças pode representar 

papéis tão diferentes como o bebê, a mãe, o pai ou a avó, em que cada um vai agir 

em concordância com o comportamento esperado para o papel que lhe foi atribu-

ído. O JSS pode, ainda, manifestar-se em relação a objetos. Por exemplo, uma cri-

ança pode fantasiar que um prato é um volante de um carro e fazer de conta que 

está dirigindo, mas se outra criança sugere fazer um desfile de chapéus, então o 

prato vai deixar de ser volante de carro e ser simbolizado e usado como um cha-

péu na nova brincadeira proposta. 

Essa habilidade sociocognitiva pode ser desenvolvida em interação com os 

pares (crianças de idades semelhantes) ou com adultos e permite à criança, de 

forma lúdica, expressar a sua imaginação, emoções, capacidade de planejar ações, 

interpretar papéis, exercitar a sua flexibilidade cognitiva, adotar diferentes perspec-

tivas, bem como inferir sobre as representações de outras pessoas. Destaca-se, 

ainda, que, ocorrendo em situações lúdicas, o JSS possibilita à criança ensaiar e aper-

feiçoar competências importantes, num contexto de fantasia e imaginário, que se-

rão, mais tarde, generalizadas para outros contextos reais do seu cotidiano. Dessa 

forma, a capacidade de a criança desenvolver JSS terá um impacto fundamental na 
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sua formação cognitiva, emocional e social, contribuindo também para a compre-

ensão de níveis mais complexos de intencionalidade em si próprio e nos outros.  

 

TEORIA DA MENTE 

 

Entre os 4 e os 5 anos de idade, observa-se uma evolução notável na forma 

como a criança é capaz de relacionar ações e estados, para compreender e teorizar 

acerca do comportamento humano. Assim, a Teoria da Mente (TM) é definida como 

a capacidade de compreender e atribuir estados mentais – desejos, pensamentos, 

expectativas e sentimentos – a si e aos outros, o que permite prever e interpretar o 

comportamento dos outros com base nessas atribuições (3).  

Ainda que antes dos 4 anos a criança consiga já inferir acerca dos desejos, in-

teresses ou intenções dos outros – o que é evidente nos comportamentos de AC e 

JSS, por exemplo – apenas por volta dessa idade se mostra verdadeiramente capaz 

de compreender que as pessoas podem formar expectativas que diferem da reali-

dade e agir em concordância com essas expectativas (denominadas, nesta área de 

estudo, como “crenças falsas”). A compreensão das crenças falsas é considerada um 

indicador importante de uma TM consolidada. Uma das tarefas tradicionalmente 

usadas para avaliar a compreensão de crença falsa em crianças foi desenvolvida por 

Wimmer e Perner (20), em que, usando dois personagens, é contada a seguinte his-

tória à criança: Um menino deixa um chocolate no local A e vai brincar. Enquanto 

ele está fora, a sua mãe retira o chocolate do local A, usa parte do chocolate, e depois 

guarda o restante numa localização diferente – local B. Mais tarde, o menino retorna 

e quer comer o seu chocolate. Então, a criança é questionada sobre o local onde o 

menino irá procurar o seu chocolate – local A ou local B. Uma criança que já desen-

volveu a compreensão de crença falsa responderá que o menino da história vai pro-

curar o chocolate no local A, onde ele pensa que o chocolate está, uma vez que foi 

nesse local que o guardou. A criança é, então, capaz de prever que o menino da his-

tória agirá de acordo com a sua expectativa acerca da localização do chocolate, e não 

de acordo com a sua real localização. Por outro lado, uma criança que ainda não 

apresente a compreensão da crença falsa responderá que o menino da história pro-

curará o chocolate no local B. A criança atribui um estado mental de desejo (o me-

nino quer o seu chocolate), mas não é capaz de se descentrar do próprio conheci-

mento que tem sobre a atual localização do chocolate e considerar a perspectiva do 

menino. Assim, não consegue ainda prever que o menino da história vai se compor-

tar (procurar o chocolate) de acordo com a expectativa que ele tem (crença falsa de 

que o chocolate se encontra no local A).  

Para além da avaliação da crença falsa, outras tarefas foram sendo desenvol-

vidas com o intuito de avaliar a cognição social em crianças pré-escolares. De fato, 

atualmente se sugere o uso de baterias de avaliação com diferentes níveis de 
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complexidade, abrangendo estados mentais distintos, como pensamentos, senti-

mentos e desejos, na perspectiva de si próprio ou dos outros.  

A TM é considerada um marco do desenvolvimento precoce da cognição so-

cial que, juntamente com a AC e o JSS, permitem à criança uma compreensão cada 

vez mais apurada das interações sociais e, consequentemente, a organização de 

comportamentos sociais mais adequados.  

 

INFLUÊNCIAS INDIVIDUAIS E CONTEXTUAIS  

NO DESENVOLVIMENTO DA COGNIÇÃO SOCIAL 

 

Com base em pesquisas realizadas sobre cada um dos marcos de cognição 

social descritos anteriormente, é possível delimitar períodos na vida da criança 

em que, tipicamente, essas habilidades sociocognitivas emergem e se consolidam. 

No entanto, um acúmulo de evidências também destaca variação no momento de 

emergência e formas de manifestação dessas habilidades, mesmo entre crianças 

com desenvolvimento típico. Por exemplo, ainda que a AC surja, em média, aos 9 

meses de idade, algumas crianças poderão apresentar essa habilidade aos 8 me-

ses, outras aos 10 meses; algumas crianças poderão apresentar uma expressão 

equivalente de comportamentos de IAC e RAC, enquanto outras, um predomínio 

de um dos tipos de AC. A existência de diferenças individuais incentivou diversos 

pesquisadores a procurar identificar fatores que influenciam as trajetórias de cog-

nição social precoce. Eles sugerem que devem ser consideradas caraterísticas 

tanto individuais, resultantes de mudanças relacionadas com a idade e maturação 

do próprio indivíduo, como também do contexto em que ele está inserido (por 

exemplo, família, meio sociocultural). A seguir, apresentaremos exemplos dessas 

influências individuais e contextuais, estudadas na literatura, para ilustrar suas 

contribuições para o desenvolvimento de cada um dos marcos referidos. 

Ao nível da AC, uma característica individual da criança que pode contribuir 

significativamente para o seu engajamento social com outra pessoa é o tempera-

mento, na medida em que a forma como a criança reage emocionalmente aos estí-

mulos influencia o seu envolvimento nas interações sociais. Assim, um perfil de tem-

peramento caraterizado pela expressão de afetividade positiva em resposta aos es-

tímulos sociais e comportamentos de aproximação social aumenta a predisposição 

da criança para se engajar em experiências de AC e comunicação interpessoal. Por 

outro lado, um padrão de temperamento mais difícil, emocionalmente negativo, e 

caraterizado por comportamentos de retraimento e desconforto social pode com-

prometer a qualidade do relacionamento interpessoal e resultar em perda de opor-

tunidades de compartilhar atenção e experiências com os outros (19).  

Em relação às influências do ambiente, o efeito dos comportamentos interati-

vos parentais tem sido amplamente estudado na literatura. Uma das caraterísticas 
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do estilo interativo parental que é sugerida como facilitadora de oportunidades 

para compartilhar a atenção é a sensibilidade (9), que se refere à habilidade do 

adulto em percepcionar e interpretar corretamente os sinais de comunicação do 

bebê e, perante isso, dar uma resposta imediata e adequada a essas necessidades 

(1). A maioria dos estudos foi conduzida com mães e mostra que progenitoras 

mais sensíveis estão mais disponíveis para prestar atenção aos sinais e interesses 

das crianças e encorajam a sua participação mais ativa nas interações sociais, o 

que, por sua vez, favorece a ocorrência de momentos sincrônicos e de afeto posi-

tivo. Outra caraterística das mães mais sensíveis é a tendência a seguir o foco de 

atenção da criança, o que vai também aumentar as oportunidades de AC. Ao con-

trário, mães pouco sensíveis tendem a desvalorizar ou ignorar os interesses e si-

nais da criança, direcionar sua atenção para outros objetos em que a criança não 

está engajada, e a impor seus próprios interesses bem como a controlar mais as in-

terações, limitando a participação da criança. Esse estilo, caracterizado por intera-

ções desencontradas e pouco harmoniosas, dificulta ou inibe o envolvimento social 

da criança. Nesse sentido, a literatura é consistente em demonstrar que elevados 

níveis de sensibilidade materna são preditivos de maior engajamento da criança em 

comportamentos de AC, mesmo quando interagindo com outras pessoas (9). Isso 

sugere que a postura adequada da mãe favorece uma expectativa positiva do bebê 

que se generaliza a situações de interação social com outros parceiros. 

Por sua vez, ao nível do JSS, um estudo realizado por Bornstein et al. (4) ava-

liou quais variáveis da criança e da mãe prediriam a capacidade de representação 

simbólica da criança quando brincando sozinha ou com um parceiro social adulto 

(a mãe). Os autores verificaram que os comportamentos de jogo da mãe tiveram 

uma contribuição valiosa na promoção de JSS na criança, sendo que seu desempe-

nho no jogo foi significativamente superior e mais sofisticado quando em intera-

ção com a mãe, enquanto adulto competente, do que quando brincando sozinha. 

Não só a presença da mãe, mas sobretudo o seu comportamento na interação com 

a criança – usando também jogo simbólico e ora demonstrando como se engajar 

na atividade simbólica, ora encorajando a criança a participar no jogo – parece ser 

determinante para a expressão mais sofisticada de jogo e, portanto, para um de-

sempenho acima do que seria a capacidade individual espontânea da criança. Por 

outro lado, crianças com melhor competência linguística também se engajaram 

mais em situações de jogo simbólico com a mãe. Esse resultado é explicado pelo 

fato de as crianças que se expressam e compreendem melhor a linguagem conse-

guirem, mais facilmente, comunicar a sua perspectiva simbólica, e também enten-

derem a perspectiva dos outros e integrarem no seu comportamento informação 

coletiva de forma a prosseguir com o jogo de representação.  

Outro estudo sugere o importante papel do vocabulário infantil especifica-

mente sobre os estados mentais. Osório et al. (14) mostraram que maior uso de ter-

mos relativos a desejos e interesses durante interações lúdicas foi um importante 
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fator preditivo de maior qualidade do JSS na sua amostra de crianças com 3 anos 

de idade. De acordo com os autores, esse tipo específico de vocabulário pode pro-

mover maior capacidade de representação de perspectivas simbólicas dos outros 

e, assim, facilitar competências mais avançada de JSS por parte da criança. 

Por fim, dois preditores de TM que têm sido analisados na literatura são a 

linguagem da criança e o discurso parental. Relativamente ao primeiro aspecto, 

meta-análise realizada por Milligan et al. (12) mostrou um efeito bidirecional sig-

nificativo entre as habilidades de linguagem e o desempenho em tarefas de com-

preensão de crença falsa, em que a competência linguística precoce da criança é 

um preditor significativo de compreensão de crença falsa avaliada mais tarde, e o 

padrão inverso também é verdadeiro – o desempenho precoce em tarefas de 

crença falsa também prediz a habilidade linguística subsequente. No entanto, os 

autores salientam que, apesar das influências mútuas, o efeito da linguagem sobre 

a TM é mais forte, oferecendo suporte ao argumento de que a linguagem é impor-

tante para a compreensão da mente e do comportamento dos outros, na medida 

em que permite à criança usufruir das conversações e compreender melhor pers-

pectivas diferentes sobre uma mesma temática, e providencia os recursos que a 

criança necessita para representar e comunicar seus estados mentais e compre-

ender os estados mentais dos outros. Essa capacidade de a criança refletir e ver-

balizar acerca dos estados mentais parece também ser influenciada pela exposi-

ção ao discurso sobre termos mentais, que, em idades precoces, ocorre sobretudo 

em contexto familiar. Estudos mostram que quanto mais as mães se referem a e 

elaboram / explicam estados mentais no decorrer dos contextos cotidianos de 

brincadeira e conversação, mais as crianças apresentam mestria na compreensão 

de estados mentais dos outros e melhor desempenho em tarefas de TM (15). Esse 

tipo de interação verbal de maior qualidade estimula a criança a pensar e analisar 

informação de pontos de vista distintos, a comunicar sobre o que ela própria e os 

outros pensam, desejam e sentem, e a verbalizar sobre a associação entre estados 

mentais e comportamento, contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimento da 

uma TM mais amadurecida. 

 

COGNIÇÃO SOCIAL NO  

TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO 

 

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é uma síndrome do neurodesen-

volvimento marcada por déficits claros e persistentes ao nível da comunicação e inte-

ração social (Critério A) e presença de padrões de comportamentos e interesses rígi-

dos, repetitivos e estereotipados (Critério B) (2). Os sintomas se manifestam desde 

muito precocemente no desenvolvimento (Critério C) e limitam significativamente o 

funcionamento do indivíduo nos mais diversos contextos de vida (Critério D). 
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Considerando os critérios diagnósticos citados, vale ressaltar que o TEA se caracte-

riza por graves dificuldades ao nível da cognição social, dos relacionamentos, da co-

municação com o outro e na aquisição de competências sociais adaptativas. Ainda 

que o reconhecimento dos primeiros sintomas de TEA esteja frequentemente asso-

ciado ao atraso no desenvolvimento da linguagem (sendo, portanto, mais perceptí-

veis após os 24 meses), antes dessa idade já é possível observar algumas dificulda-

des sociais e de comunicação que configuram risco para TEA (2). Assim, é possível 

observar comprometimentos ao nível da expressão comportamental da AC e do JSS, 

que correspondem a critérios de diagnóstico de TEA que elencaremos a seguir.  

A AC é um dos aspetos centrais de diagnóstico precoce de TEA (13) e en-

globa-se no critério A1, caraterizado por déficits na reciprocidade social, reduzida 

partilha de interesses e emoções e falhas em iniciar espontaneamente e responder 

a interações sociais, e, ainda, no critério A2, de claras dificuldades na compreensão 

e produção de gestos de comunicação social (2). Nesse sentido, a evidência empí-

rica mostra que crianças com TEA evitam o contato ocular ou apresentam uma 

frequência muito reduzida desse comportamento social. Da mesma forma, reve-

lam graves déficits na manifestação de outros comportamentos de AC, como mos-

trar, seguir os gestos de apontar de outra pessoa e usar socialmente o gesto de 

apontar para sinalizar interesses ou compartilhar um foco de atenção visual com 

o outro, sendo que essa capacidade está ausente em muitos casos de TEA (6). Além 

disso, a IAC (comparativamente à RAC) tende a estar mais persistente e significa-

tivamente comprometida, apresentando melhor poder discriminatório no diag-

nóstico de TEA (13).  

Por sua vez, prejuízos na capacidade de JSS podem englobar-se no critério 

A3, mediante a maior dificuldade de crianças com TEA em se engajar em brincadei-

ras imaginativas e de faz de conta (2). Nesses casos, crianças com TEA tendem a exi-

bir um jogo social acentuadamente deficitário e inadequado, pautado pela inflexibi-

lidade e insistência em regras fixas, atividades mais solitárias, muito simples ou au-

tomatizadas. Pode, também, englobar-se no critério A1, pela falta de reciprocidade 

social, mostrando preferência por jogos solitários em detrimento de uma participa-

ção ativa em brincadeiras e jogos sociais coletivos. As crianças com TEA tendem a 

evidenciar mais déficits ao nível do jogo simbólico do que do jogo funcional. Assim, 

ainda que com algum atraso no desenvolvimento, a criança com TEA pode conseguir 

manipular um objeto de acordo com a função, mas a capacidade de jogo simbólico 

poderá não se desenvolver ou manifestar-se em frequências muito reduzidas e qua-

litativamente mais pobres (10). Segundo os autores, a dificuldade das crianças com 

TEA surge quando a atividade requer espontaneidade, criatividade, afeto positivo, 

comunicação e diversão, caraterísticas essenciais que estão envolvidas no desen-

volvimento de jogos de representação e fantasia entre pares.  

A compreensão de estados mentais nos outros – TM – implica antecipar o que 

o outro está pensando e sentindo e como vai reagir. Implica, ainda, a habilidade de 
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se colocar na perspectiva do outro e de reciprocidade socioemocional, o que cor-

responde ao critério de diagnóstico A1. Contudo, esse é um exercício muito difícil 

para crianças com TEA. Pino et al. (16) compararam crianças com TEA e com de-

senvolvimento típico, com idades entre 7 e 8 anos, em tarefas de TM. Seus resul-

tados mostraram que crianças com TEA apresentaram desempenho significativa-

mente inferior na compreensão dos estados emocionais e de crenças nos outros 

(estados mentais mais complexos), porém uma preservação na compreensão de 

intenções (estados mentais mais simples, com menor exigência de cognição so-

cial).  

Recordando o exemplo descrito na seção anterior sobre a história contada à 

criança para avaliar a compreensão de crença falsa, se a criança não consegue pre-

ver que o menino espera encontrar o seu chocolate onde o deixou, terá também 

dificuldade em compreender os estados mentais, como frustração ou tristeza, de-

correntes da constatação de que o chocolate não se encontra naquele mesmo lu-

gar. Assim, dificuldades no desenvolvimento adaptativo da TM impactam signifi-

cativamente o relacionamento interpessoal, tornando a interação social mais im-

previsível, desajustada e dessincronizada. 

Os estudos com crianças com desenvolvimento típico informam sobre qual 

o processo de desenvolvimento esperado desses marcadores de cognição social, 

quais as habilidades que a criança deve desenvolver e em que idade tendem a sur-

gir. Dessa forma, considerando que o diagnóstico de TEA se baseia na avaliação de 

padrões comportamentais, seremos mais capazes de reconhecer sinais precoces 

de desvio dessa trajetória típica de desenvolvimento, quer quanto à qualidade dos 

comportamentos manifestados quer quanto à frequência / ausência de compor-

tamentos expectáveis numa determinada faixa etária (5).  

Em alguns casos, é ainda possível observar uma regressão no desenvolvi-

mento de competências que a criança já havia adquirido (2), sendo fundamental 

monitorar, durante os primeiros anos de vida, dificuldades precoces na comuni-

cação e no comportamento social que possam vir a configurar o TEA. Simultanea-

mente, a evidência científica com crianças com desenvolvimento normativo for-

nece informação importante de suporte ao diagnóstico de TEA, ajudando a melho-

rar não só os critérios diagnósticos e consequente identificação precoce de TEA, 

mas também a definição de estratégias terapêuticas eficazes que permitam desen-

volver habilidades sociais e de comunicação importantes, contribuindo para um 

funcionamento cada vez mais ajustado do indivíduo com TEA. De fato, interven-

ções comportamentais intensivas parecem reduzir a sintomatologia de TEA e pro-

mover um funcionamento mais positivo e adequado, mas a sua eficácia depende 

de um diagnóstico o mais precoce possível que possibilite a implementação ime-

diata de tratamento específico (8).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

No presente capítulo foram apresentados três importantes marcos do de-

senvolvimento da cognição social na infância: Atenção Compartilhada, Jogo Sim-

bólico Social e Teoria da Mente. Foram apresentadas as principais características 

de cada marco e as idades em que emergem, bem como foram abordadas algumas 

características individuais e contextuais que impactam de forma significativa o 

seu desenvolvimento. Em seguida, discutimos como vários critérios centrais para 

o diagnóstico de TEA estão diretamente relacionados com alterações quantitati-

vas e qualitativas precoces em cada um dos marcos apresentados. 

De forma geral, a importância do conhecimento sobre trajetórias precoces 

do desenvolvimento da cognição social reside, por um lado, no conhecimento 

aprofundado de como o ser humano desenvolve a capacidade de processar infor-

mação social complexa de formas cada vez mais sofisticadas e, por outro lado, na 

detecção e compreensão de trajetórias atípicas e suas consequências. Relativa-

mente ao segundo ponto, o olhar atento para fases iniciais das trajetórias do de-

senvolvimento é particularmente relevante, dado o maior sucesso de interven-

ções no momento em que as primeiras alterações são verificadas.  

Concluímos destacando como o estudo do desenvolvimento infantil – nas suas 

diferentes dimensões – é de enorme valia para a tomada de decisão sobre políticas 

públicas informadas por evidências, diminuindo a distância entre o que sabemos e 

o que efetivamente fazemos para promover o desenvolvimento saudável na infân-

cia. Assim, dois dos grandes desafios que se colocam aos pesquisadores do desen-

volvimento humano são produzir conhecimento científico inovador e relevante e 

saber comunicá-lo de forma rigorosa, mas compreensível, para o grande público (in-

cluindo os responsáveis por decisões políticas), contribuindo, assim, para a supera-

ção das barreiras que subsistem entre ciência, políticas públicas e práticas (18). 
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