
Deficiência Intelectual
José Salomão Schwartzman

Universidade Presbiteriana 

Mackenzie

www.schwartzman.com.br
josess@schwartzman.com.br

http://www.schwartzman.com.br/


Histórico



Deficiência Intelectual

histórico

➢ Deficiência intelectual é um conceito que se desenvolveu 

com a história. Modificou-se na sua natureza e significado 

através do tempo (Blatt, 1987).

➢ A deficiência intelectual não pode ser plenamente 

entendida a menos que se examine a sociedade, cultura e 

histórica em que ela ocorre (Sarason, 1985)



Estatueta dos Olmecas, 

tribo que habitou a região 

do golfo do México 

entre 1500 AC e 300 DC



Estas figuras representam, 

provavelmente, objetos de 

culto religioso e foram 

encontradas nas vizinhanças 

de templos.

Os Olmecas acreditavam que 

estes indivíduos eram o 

produto do cruzamento do 

jaguar com as mulheres mais 

idosas da tribo e eram 

considerados seres híbridos:  

deuses / humanos



Algumas 

pinturas 

representam 

o ato sexual 

entre o 

jaguar e uma 

mulher



As crianças resultantes 
dessas uniões recebiam 
tratamento especial por 
várias razões:

1) eram, frequentemente, 
filhos das mulheres mais 
velhas da tribo

2) apenas algumas 
sobreviviam, o que as 
tornavam especiais

3) tinham características 
físicas peculiares, o que 

as tornavam singulares
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➢ Muitas pessoas acham que os assuntos envolvendo 

a educação especial nos dias atuais são 

completamente novos. Mas se você ler o material 

histórico sobre a educação especial, você verá que 

os assuntos e problemas atuais são 

surpreendentemente similares àqueles de há muito 

tempo atrás. Assuntos, problemas e ideias surgem, 

florescem, ficam latentes e reaparecem quando as 

condições mostram-se novamente adequadas ao 
seu crescimento (Patton, Blackbourn e Fad, 1996)



➢em Esparta, crianças portadoras de 

deficiências físicas ou mentais eram 

consideradas sub-humanas o que 

legitimava sua eliminação ou abandono.

➢a prática da “exposição” (abandono à 

inanição) foi admitida por Platão (428 a. 

C.)

Pessotti, 1983
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➢ Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.), filósofo grego, 

foi discípulo de Platão e autor de vários tratados 

sobre lógica, política, história natural e física

➢ para Aristóteles, a ”exposição” seria admissível 

até mesmo para filhos normais, em nome do 

equilíbrio demográfico numa posição coerente 

com as ideias da Política
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➢ o tratamento dispensado aos deficientes mentais e 

indivíduos com outras deficiências começa a se modificar 

com a difusão do Cristianismo na Europa

➢ uma vez que o deficiente ganha alma, não pode mais ser 
abandonado ou eliminado sem se atentar contra os 
desígnios da divindade (Pessotti, 1983)

➢ esta igualdade no plano do status moral ou teológico não 

corresponderá, entretanto, a uma igualdade civil, de 

direitos
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Santo Agostinho, que se batizou

em 387,  argumentou que os 

eventuais pecados dos pais não 

eram, de forma alguma, 

responsáveis pelo nascimento

de crianças deficientes; se 

algum pecado estivesse 

realmente envolvido se 

trataria do pecado original, 

que seria responsável por todos

os problemas do mundo
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➢ o deficiente mental passa a ser acolhido em 

conventos e igrejas onde garante sua sobrevivência 

em troca de pequenos serviços à Instituição ou à 

pessoa “benemérita” que o abriga

➢ um monastério, localizado no condado de 

Leicester, Inglaterra foi objeto de estudos 

arqueológicos na década de 50 e um dos achados 

foi um crânio pertencente à uma criança de 9 anos 

de idade portadora da síndrome de Down
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➢ é fato bem conhecido que, no norte da França, 
comunidades compostas por pessoas com 
deficiência mental costumavam se organizar ao 
redor dos monastérios e recebiam cuidados dos 
religiosos

➢ alguns dos menos prejudicados eram admitidos nos 
monastérios como irmãos leigos

➢ eram chamados de “christiani “ e na França de 
“chrétien” palavra que acabou se modificando para 
“crétin”
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➢ muitos moradores destas vilas eram procedentes das regiões 
montanhosas da Suíça e sua deficiência, como se determinou 
mais tarde, era decorrente da falta endêmica de iodo na água 
da montanha, o que causava hipotireoidismo

➢ o termo cretinismo, como se sabe, passou a ser utilizado, 
mais tarde, para definir a associação do hipotireoidismo com 
deficiência mental

➢ em algumas regiões italianas a palavra “cristiano” é utilizada, 
atualmente,  com o significado de “homem sem importância”, 
“homem qualquer” ou “pobre coitado” 
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➢ no século XIII surge a primeira instituição para 

abrigar deficientes mentais: uma colônia agrícola 

na Bélgica (Dickerson, 1981)

➢ no século seguinte, em 1325, é formulada a 

primeira legislação sobre os cuidados a serem 

tomados com a sobrevivência dos deficientes 

mentais: De praerogativa regis, baixada por 

Eduardo II da Inglaterra (Pessotti, 1983). Nesta lei 

se distingue pela primeira vez, do ponto de vista 

jurídico, o deficiente intelectual do doente mental.
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➢ a Idade Média não se notabilizou por sua humanidade e 
delicadeza

➢ o movimento denominado Inquisição, que pode ser 
considerado como o movimento fundamentalista cristão, foi 
oficializado em 1231 e perdurou até os meados do século 
XVIII. A tortura como método para se obter a “verdade” dos 
suspeitos de heresia foi oficializada pelo Papa em 1252.

➢ calcula-se que a Inquisição tenha levado à morte cerca de 

350 000 pessoas na Europa

➢ no auge do movimento, entre 1450 e 1700, estima-se que  20 
000 pessoas tenham sido queimadas vivas
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➢Em São Paulo, entre 1749 e 1771 nove 

mulheres e quatro homens foram 

acusados de feitiçaria

➢os processos seguiam fielmente a 

cartilha da Inquisição portuguesa e 

eram encaminhados para Portugal
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➢ em um desses processos, Páscoa, escrava paulistana foi 

acusada de usar pedaços de unha, fios de cabelo e 

excrementos humanos para enfeitiçar e matar

➢ depois de fazer um pacto com o demônio teria se tornado uma 

serial killer, tendo matado cinco pessoas

➢ sabe-se que seu processo foi encaminhado para a Inquisição 

de Portugal mas não se conhece ao certo o destino dessa 

escrava



Instrumentos para torturar dementes e bruxas

segundo gravura de 1527 (apud Pessotti, 1983)



A Santa Inquisição
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➢ mesmo sem muitas provas documentais é comum 

afirmar-se que, entre os que foram perseguidos e 

mortos pela Inquisição como sendo hereges, muitos 

seriam, na verdade loucos ou  deficientes  

intelectuais

➢ estudando-se as obras que regiam o processo 

inquisitorial podemos observar quão facilmente os 

aspectos considerados suspeitos ou indicativos de 

bruxaria ou heresia poderiam ser aplicados a 

indivíduos, na verdade, deficientes intelectuais  
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➢ mesmo sem muitas provas documentais é comum 

afirmar-se que, entre os que foram perseguidos e 

mortos pela Inquisição como sendo hereges, muitos 

seriam, na verdade loucos ou  deficientes  

intelectuais

➢ estudando-se as obras que regiam o processo 

inquisitorial podemos observar quão facilmente os 

aspectos considerados suspeitos ou indicativos de 

bruxaria ou heresia poderiam ser aplicados a 

indivíduos, na verdade, deficientes intelectuais  
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➢ o Directorum inquisitorum (1370) de 

Nicolau Emérico, denominado de O 
Grande Inquisidor de Aragão, 
recomenda que o inquisidor não se 
iluda quando o acusado responde a uma 
pergunta por uma admiração

➢ seria outra prova de culpa responder a 
algo que não se lhe pergunta ou não 
responder àquilo sobre o que se é 
interrogado ou ainda, mudar de 
discurso

➢ pela mesma obra os nigromantes 
podem ser identificados pela vista torta, 
por causa das visões, aparições e 
conversas com os espíritos maus (
Pessotti, 1983)
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➢ Martin Lutero (1483-1546), o grande reformista 
social, iniciou o movimento da Reforma em 1517 ao 
publicar suas 95 teses

➢ Lutero pregava a morte pelo fogo

da criança deficiente e sua mãe, 

por suas relações impróprias com 

o demônio: de que outra forma se 

poderia explicar o nascimento de 

uma criança tão deformada?
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Paracelsus, na verdade   

Theophrastus    Bombastus von  

Hohenheim (1493-1541), médico  

e alquimista escreve “Sobre as  

doenças que privam os homens  

da razão”, publicada   

postumamente em 1567  na qual,

pela primeira vez, a loucura e

a idiotia passam a ser 

considerados 

problemas médicos e não mais 

teológicos ou morais



Ventrículos cerebrais desenhados por Hieronymous Brunschwig

numa edição de 1525 de seu livro publicado em 1497
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➢ Thomas Willis (1621-1675) publica o 

Cerebri anatome e inaugura uma 

visão organicista diante dos quadros 

de deficiência mental

➢ Willis tenta explicar os processos 

neurofisiológicos relacionados à 

condução dos estímulos nervosos às 

idéias de fluido nervoso, suco 

nervoso, líquido dos nervos e fluidos 

voláteis ou “espíritos animais
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➢ Segundo Willis: A idiotia e a estupidez dependem 
de uma falta de julgamento e de inteligência, que 
não corresponde ao pensamento racional real: o 
cérebro é a sede da enfermidade, que consiste 
numa ausência de imaginação e memória, cuja 
sede está no cérebro. A imaginação, localizada no 
corpo caloso ou substância branca; e a memória, 
na substância cortical. Assim, se a imbecilidade ou 
a estupidez aparecem, a causa reside na região 
cerebral envolvida ou nos espíritos animais ou em 
ambos.
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AS DEFICIÊNCIAS NA ARTE



➢ pintura religiosa em Aachen, 
Alemanha, de pintor 
desconhecido e de cerca de 
1505; mostra uma criança 
com um macaco

➢ a criança está vestida de 
forma muito diversa das 
outras figuras e o tipo de 
vestimenta e a associação 
com o macaco costumava 
representar, à época, 
pessoas consideradas 
“anormais”

➢ a criança tem várias 
características fenotípicas 
da SD



Madonna col Bambino

Andréa Mantegna



Jesus no Templo

G. Bellini (1429-1507)



Diego Rodriguez de Silva y Velázquez 1660



Diego Rodriguez de Silva y Velázquez 1660



Diego Rodriguez de Silva y Velázquez 1660



La monstrua vestida;  Miranda, 1685



La monstrua desnuda;  Miranda, 1685



Cretina de 27 anos

desenho do Boletim da Academia de Medicina de Paris (1859)



Adulto com cretinismo



Idiota mongolóide (1890)
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➢em 1908 surge o primeiro tratado sobre 

deficiência mental publicado por Tretgold: 

Mental Deficiency (Amentia)

➢na quarta edição desta obra, publicada em 

1922 encontramos a seguinte classificação da 

deficiência mental.



Meninos imbecis, internos do Pennsylvania Training 

School for Feeble-Minded Children (1857)



Classe especial, Rochester (1910)



Menina e menino com cretinismo (Tretgold, 1922)



➢em 1934, Folling , 

médico norueguês, 

descreveu a 

fenilcetonúria, o 

primeiro erro inato 

do metabolismo 

identificado como 

causa de 

deficiência mental



Observations on an

Ethnic

Classification of

Idiots

By J. Langdon H. Down, M.D., 

London
London Hospital Reports, 3:259-

262, 1866



Jerome Lejeune

(França) (figura ao 

lado) e Patrícia  A. 

Jacobs e 

colaboradores 

(Escócia) (1959) 

descreveram, de 

forma independente, 

a presença de um 

cromossomo extra 

em pacientes com 

SD



DEFICIÊNCIA INTELECTUAL



Tipos de deficiências no Brasil

intelectual
50,0%

visual
5,0%

múltipla
10,0%

auditiva
15,0%

física
20,0%



QI: curva de distribuição da população geral



Deficiência Intelectual
CID - 10 OMS (1993)

“Para um diagnóstico definitivo, deve haver um nível 

reduzido de funcionamento intelectual resultando em 

capacidade diminuída para se adaptar às demandas 

diárias do ambiente social normal. Transtornos mentais ou 

físicos associados têm uma grande influência no quadro 

clínico e no uso de quaisquer habilidades. A categoria 

diagnóstica escolhida deve, portanto, ser baseada em 

avaliações globais de capacidade e não em qualquer área 

isolada de comprometimento ou habilidade específica. Os 

níveis de QI são fornecidos como um guia e não devem ser 

aplicados rigidamente, em vista dos problemas de 

validação transcultural”.



Deficiência Intelectual
CID - 10 OMS (1993)

➢F 70 - F 79
➢F 70 retardo mental leve 

➢QI entre 50 - 69

➢F 71 retardo mental moderado
➢QI entre 35 - 49

➢F 72 retardo mental severo
➢QI entre 20 - 34

➢F 73 retardo mental profundo
➢QI abaixo de 20

➢F 78 outro retardo mental

➢F 79 retardo mental não especificado 



severa

profunda

Categorização dos Quadros de Deficiência Intelectual

modificado de Harum, 2004



Deficiência Intelectual 
(AAMR 2002)

Deficiência intelectual é uma incapacidade 

caracterizada por significativa limitação no 

funcionamento intelectual bem como no 

comportamento adaptativo expresso nas 

habilidades conceituais, sociais e 

pragmáticas. 

Esta incapacidade  se origina antes dos 18 

anos de idade.



➢ Os 5 quesitos abaixo são necessários para que se possa usar 
a definição de DM:

➢ 1. as limitações no funcionamento atual devem ser considerados 

dentro do contexto dos ambientes típicos da idade de seus pares 

da mesma idade e cultura;

➢ 2. uma avaliação válida deverá considerar as diversidades 

lingüísticas e culturais bem como as diferenças na comunicação, 

sensoriais, motoras e fatores comportamentais;

Deficiência Intelectual 
(AAMR 2002)



➢3. no mesmo indivíduo, limitações 

frequentemente coexistem com potencialidades;

➢4.propósito importante ao se descrever as 

limitações é desenvolver o perfil do suporte 

necessário;

➢5-com suporte personalizado apropriado, por  

período de tempo adequado, o funcionamento da 

pessoa com deficiência mental deverá melhorar.

Deficiência intelectual 
(AAMR 2002)



Deficiência intelectual 
(AAMR 2002)

➢ QI: resultado pelo menos  dois desvios-padrão 

abaixo da média, avaliado por um instrumento 

adequado considerando-se o desvio-padrão para 

aquele instrumento bem como as características do 

mesmo.

➢ diagnóstico: através de testes padronizados de 

inteligência e testes para avaliar os 

comportamentos adaptativos; observação por 

membros da equipe e julgamento clínico.



➢ Os pacientes deverão ser avaliados em cinco 

dimensões:

➢ habilidades intelectuais

➢comportamento adaptativo (conceitual, social e 

habilidades práticas)

➢participação, interações e regras sociais

➢saúde ( saúde física, saúde mental e etiologia)

➢contexto (ambiente, cultura)

Deficiência Intelectual 
(AAMR 2002)



➢ Níveis de severidade: dependendo do propósito 

(diagnóstico ou planejamento do suporte 

necessário) os indivíduos com deficiência mental 

poderão ser classificados de formas diversas:

➢ nível do QI

➢ intensidade de suporte necessário

➢ limitações em comportamentos adaptativos

➢ etiologia

➢ categorias de saúde mental

Deficiência Intelectual 
(AAMR 2002)



funcionamento

suporte

Estrutura geral da definição de deficiência intelectual AAMR 1992



Deficiência Intelectual
prevalência

➢nos USA a estimativa é de 1.6% a 3% 

da população

➢estudo em Aberdden, Escócia:

➢1:300 para a DM severa

➢1:70 para a DM leve

➢proporção meninos/meninas de 2.2:1



Fatores de risco para a Deficiência Intelectual 

(AAMR 2002)

período 
pré-natal

biomédicos sociais comportamentais educacionais

1- desordens 
cromossômicas

1- pobreza 1- uso de drogas pelos 
pais

1- prejuízos cognitivos dos 
pais (sem suporte)

2- desordens por 
um gene

2- desnutrição 
materna

2- uso de álcool pelos 
pais

2- falta de preparação para 
a paternidade/maternidade

3- síndromes 3- violência 
doméstica

3- hábito de fumar dos 
pais

4- desordens 
metabólicas

4- falta de 
cuidados pré-
natais

4- imaturidade 
parenteral

5- disgenesia 
cerebral

6- idade 
parenteral



Fatores de risco para a Deficiência Intelectual 

(AAMR 2002)

período

perinatal

biomédicos sociais comportamentais educacionais

1- prematuridade 1- falta de acesso 
aos cuidados do 
parto

1- rejeição 
parenteral

1- falta de 
encaminhamento 
para intervenção 
após a alta

2- insulto de parto 2- abandono 
parenteral

3- desordens 
neonatais



Fatores de risco para a Deficiência Intelectual 

(AAMR 2002)

período

pós-natal

biomédicos sociais comportamentais educacionais

1- lesão cerebral traumática 1- relação 
criança/cuidador 
comprometida

1- abuso e negligência 1- paternagem 
inadequada

2- desnutrição 2- falta de 
estimulação 
adequada

2-violência doméstica 2- diagnóstico tardio

3- meningoencefalites 3- pobreza familiar 3- falta de medidas de 
segurança

3- serviços de 
intervenção precoce 
inadequados

4- desordens convulsivas 4- doença crônica 
na família

4- privação social 4- serviços 
inadequados de 
educação especial

5- desordens degenerativas 5- institucionalização 5- comportamentos 
infantis difíceis

5- suporte familiar 
inadequado



Fatores de risco biomédicos para 

Deficiência Intelectual

➢ fatores pré-natais
➢genéticos

➢cromossômicos

➢gênicos 

➢causas múltiplas

➢ fatores perinatais

➢ fatores pós-natais

➢ fatores  desconhecidos



Cariótipo humano 



Trissomias



Síndrome de

Down



Observations on an ethnic classification of idiots

by J. Langdon H. Down, M.D., London

London Hospital Reports, 3:259-262, 1866



➢ em 1876, Fraser e Michell
publicaram as primeiras 
ilustrações médicas sobre 
a SD (figura à esquerda) e 
descreveram 62 casos 
bem como o resultado da 
autópsia de um caso

➢ foram os primeiros a 
relatar a maior ocorrência 
da SD em filhos de 
mulheres mais velhas



➢ o termo “mongolóide” foi amplamente utilizado 

até a década de 60

➢ a delegação mongólica que compareceu a uma 

reunião da Organização Mundial da Saúde 

solicitou, informalmente, que o termo não fosse 

mais utilizado

➢ publicações do Lancet (1964), da OMS (1965) e 

do Index Medicus (1975) suprimiram o termo de 

tal forma que ele é considerado, hoje, arcaico e 

pejorativo



Jerome Lejeune

(França) (figura ao 

lado) e Patrícia  A. 

Jacobs e 

colaboradores 

(Escócia) (1959) 

descreveram, de 

forma 

independente, a 

presença de um 

cromossomo extra 

em pacientes com 

SD



➢Polani e colaboradores (1960) 

descreveram a presença de 

translocação cromossômica em 

alguns indivíduos com SD.

➢Clarke e colaboradores (1961) 

descreveram os primeiros pacientes 

com mosaicismo 21.



➢ sabe-se, hoje, que a SD é a mais 

frequente forma de deficiência mental 

causada por aberração cromossômica 

microscópica

➢atualmente o cromossomo 21 está sendo 

mapeado para que se possa identificar os 

segmentos que se relacionam com os 

vários sinais e sintomas característicos 

da síndrome

➢ já se dispõe de  um modelo animal 

(camundongo transgênico) para a SD



Incidência e prevalência

➢ incidência estimada em 1:800/1 000 nascidos 

vivos e a prevalência de 1:2 000/3 000 (Zellweger 

(1977)

➢ incidência na Inglaterra estimada em 1,05 a 

1,51:1 000 nascidos vivos (Stelle, 1996)

➢ uma possível prevalência menor entre a raça 

negra não foi comprovada (Christianson e 

colaboradores, 1995)
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Alterações citogenéticas

➢trissomia completa do cromossomo 

21 está presente em 90% dos casos

➢mosaico celular está presente em 

número reduzido de casos

➢translocação cromossômica 

presente em alguns pacientes







47, XX, +21



Mosaico celular na síndrome de Down



Irmãos com síndrome de Down trissomia 21
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Expectativa de vida na síndrome de Down





Manifestações clínicas

mais frequentes





10 sinais cardinais da síndrome de Down, no

néo-nato (Hall 1966) 

➢ reflexo de Moro hipoativo 85%

➢ hipotonia 80%

➢ face com perfil achatado 90%

➢ fissuras palpebrais com 

inclinação superior 80 %

➢ excesso pele na nuca 80%

➢ prega palmar única 45%

➢ hiperextensão grandes articulações          80%

➢ anormalidades radiológicas pélvis               70%

➢ hipoplasia falange média 5O dedo 60%







prega simiesca















Cirurgia plástica na SD: antes e depois



Síndrome de Down: clinodactilia do quinto dedo





Alterações oftalmológicas



Alterações oftalmológicas

➢ pregas epicânticas

➢ inclinação ascendente da fissura palpebral

➢ ptose (5%)

➢ manchas de Brushfield

➢ blefarites

➢ estrabismo (27% a 57%)

➢ nistagmo (5% a 30%)

➢ vícios de refração 

➢ catarata congênita (1% a 6%)

➢ ceratocone (5% a 8%)

➢ glaucoma

➢ obstrução do ducto lacrimal (4% a 6%)

➢ ambliopia (10%a 12%)





Catarata em Y : tipo sutura  (Hammond & Millis, 1996)



Ceratocone e hidropsia em paciente com síndrome de Down 

(mod. de Rogers & Coleman, 1992)



Alterações cardiovasculares

➢incidência estimada de 1:2 nascidos 

vivos em contraste com 1:120 a 

1:140 na população gera

➢defeitos cardíacos congênitos 

ocorrem em 16% a 62% dos casos



as alterações cardiovasculares mais   

frequentes são:

➢canal atrioventricular (60%)

➢defeito isolado do septo ventricular 

➢defeito do septo atrial

➢ductus arteriosus patente (30%)

➢ tetralogia de Fallot (7%)

➢defeitos isolados das válvulas 

➢coartação da aorta



Alterações auditivas

➢ já observadas e descritas por John L. 
Down em uma conferência realizada em 
1887

➢perdas auditivas uni ou bilaterais têm sido 
descritas em 40% a 75% de crianças e 
adultos portadores da SD (Brooks et al., 
1972; Keiser et al., 1981; Roizen et al., 
1993)

➢os percentuais de prejuízo auditivo 
encontrados variam de 8% a 95%



Alterações gastrointestinais

➢ anomalias congênitas são bastante frequentes 

(6% a 12%):

➢ atresia e estenose duodenal

➢ presente entre 2% e 5% dos bebês com SD

➢ 20% a 30% de todas as crianças com atresia duodenal 

têm SD

➢ doença de Hirschsprung

➢ presente em cerca de 2% dos pacientes com SD

➢ 10% a 15% de todos os pacientes com doença de 

Hirschsprung têm SD

➢ alguns pacientes apresentam ambas as condições

➢ outras......



Alterações da cavidade oral

➢ palato de dimensões reduzidas

➢ protrusão da língua

➢ boca entreaberta

➢ macroglossia

➢ relativa ou falsa

➢ absoluta ou verdadeira

➢ maloclusões

➢ protrusão da mandíbula

➢ queilite angular e secura dos lábios



Alterações da cavidade oral

➢ atraso na erupção dos dentes deciduais e 
permanentes

➢ agenesia dental

➢ microdontia

➢ doença periodontal

➢ cáries dentárias



Alterações endocrinológicas

➢ percentís mais baixos no que se refere à altura e 

peso

➢ redução nos níveis do hormônio de crescimento

➢ alterações da tireóide

➢ tendência para o excesso de peso



Alterações endocrinológicas

➢ disfunções da tireóide são particularmente comuns na SD

➢ descreve-se uma  incidência de hipotireoidismo congênito 

causada por agenesia ou hipoplasia da tireóide em cerca 

de 1% a 2% dos casos

➢ há uma tendência para um aumento nos valores do TSH e 

uma diminuição do T4 livre com o aumento da idade

➢ hipotireoidismo compensado:TSH> T4 normal

➢ hipotireoidismo descompensado: TSH> T4<



Síndrome de Down e obesidade



Alterações respiratórias e 

pulmonares

➢ obstrução das vias aéreas:

➢ obstrução da faringe

➢ hipotonia da musculatura faríngea

➢ dimensões reduzidas da traquéia

➢ secreções

➢ estes fatores facilitam:

➢ apneia do sono

➢ hipoxemia

➢ hipertensão pulmonar



Distúrbios do sono

➢ apneia do sono

➢ fatores predisponentes

➢ hipotonia músculos da faringe

➢ hipotonia da língua

➢ redução das dimensões da cavidade oral

➢ redução das dimensões da faringe

➢ hipertrofia amígdalas e adenoides

➢ palato estreito

➢ hipoplasia da região média da face





Alterações imunológicas
susceptibilidade às infecções

➢ indivíduos com SD têm maior suscetibilidade a 

infecções

➢ Heide et al., (1990) estudando 190 pacientes com SD 

encontraram, no período de 1984 a 1987, em 30%, um ou 

mais episódios de pneumonia; em 62%, otites; foliculites 

dérmicas em 3-4% e em 5% a 6% infecções por fungos da 

pele e unhas

➢ a incidência aumentada de otites médias é bem 

documentada entre estes pacientes



alterações cutâneas



alterações cutâneas



Alterações neurológicas

➢ o sistema nervoso central (SNC) apresenta 

anormalidades estruturais e funcionais que 

determinarão as disfunções neurológicas 

sempre presentes

➢ estas disfunções variam bastante quanto às 

suas manifestações e grau de severidade



Encéfalos de recém-natos com SD (a,b) não diferem, praticamente, 

de encéfalos de recém-natos não Down 

(mod. de Wisniewski,1990)



Após os 3-5 meses de idade, as diferenças anatômicas entre

crianças com (a,c) e sem SD (b,d) são evidentes: diminuição

dos lobos frontais, achatamento dos pólos occipitais e menor

tamanho do tronco cerebral e cerebelo (mod. de Wisniewski,1990)



perímetro cefálico (NCHS) em meninas, meninos e

indivíduos com SD (mod. Rogers & Coleman, 1992)



evolução do perímetro cefálico de um rapaz de 14 anos com SD



Evolução do perímetro cefálico de uma jovem de 14 anos com SD



Alterações neurológicas

➢ encontramos uma redução de 10%-50% no peso do 

encéfalo (Wisniewski et al., 1986)

➢ o peso do encéfalo de adultos normais varia de 1 200g-

1 500g enquanto que de indivíduos com SD varia de 700g-

1100g

➢ o perímetro cefálico de crianças com SD mostra-se  2 a 3 

desvios padrão abaixo dos valores normais em crianças 

com menos de 5 anos de idade



Alterações neurológicas

➢ algum grau de disfunção neuromotora está sempre 

presente na SD: hipotonia, hiporreflexia miotática e 

diminuição dos reflexos primitivos

➢ disgenesia do córtex cerebral e cerebelo bem como 

retardo na mielinização durante os primeiros anos de vida, 

constituem o substrato neurológico primário da referida 

disfunção

➢ atrasos nos marcos do desenvolvimento motor são 

perceptíveis já durante os primeiros meses de vida



Desenvolvimento

➢ indivíduos com a SD apresentam atrasos na função motora, 

desenvolvimento cognitivo e aquisição da linguagem 

entretanto há grande variação individual nestes aspectos

➢ nos 3 primeiros anos de vida esses indivíduos apresentam 

desenvolvimento rápido, como o observado em crianças 

normais

➢ vários aspectos do desenvolvimento (habilidades sensório-

motoras, conhecimento espacial e temporal, julgamento 

moral) são adquiridos mais lentamente



Desenvolvimento

➢ há considerável variação individual no grau e 

padrão de disfunção motora

➢ entre vários fatores que podem interferir nesta 

variabilidade está a presença de alguma 

condição médica tal como doença cardíaca 

congênita, crises convulsivas, hipotireoidismo, 

grau de hipotonia etc.



Desenvolvimento

➢ estudo de Tigey et al.  (1991) mostrou que lactentes 

e pré-escolares eram mais similares a crianças 

normais na área Pessoal, Social e Adaptativa e 

menos similares na área da Comunicação e 

Cognitiva

➢ as discrepâncias observadas acentuavam-se à 

medida que as crianças se aproximavam dos 36 

meses de idade



Inteligência

➢ desde as descrições originais tem se 

considerado a deficiência intelectual como uma 

das características mais constantes da SD

➢ na maioria dos trabalhos publicados, as crianças 

obtém, em testes formais de inteligência, 

pontuações no QI que variam entre 20 e 85 ???



Inteligência

➢ avaliações do QI em indivíduos com SD têm mostrado 

aumentos significativos nas última décadas

➢ os dados referentes à avaliação da inteligência em 

pacientes com SD devem ser interpretados 

cuidadosamente



Linguagem

➢ o desenvolvimento da linguagem está intimamente ligado ao desenvolvimento 

cognitivo como um todo, de modo que seria de se esperar um atraso neste 

aspecto em indivíduos com a SD

➢ no entanto, o desenvolvimento da linguagem na SD mostra-se mais atrasado 

do que o desenvolvimento (atrasado também) de  outras  habilidades 

cognitivas e motoras

➢ a linguagem desenvolve-se, nestes pacientes, de forma irregular e não em 

ritmo consistente como em indivíduos normais; grande parte deste 

desenvolvimento ocorre antes dos 7 anos de idade



Doença de Alzheimer

➢ a doença de Alzheimer (DA) é a mais comum 

causa de demência associada à idade avançada

➢ há indícios de que adultos com SD são mais 

propensos a apresentar a DA do que adultos 

não-Down

➢ os achados neuropatológicos observados na DA 

e nos pacientes com SD e demência são 

bastante similares



Doença de Alzheimer

➢ a prevalência na população geral é de 2% a 3% nos 

indivíduos acima dos 65 anos e possivelmente o dobro em 

indivíduos com mais de 80 anos

➢ na população  de 69 pacientes com SD estudada por Lai e 

Williams (1989), a prevalência foi de 8% na idade de 49 

anos e de mais de 75% entre aqueles acima de 60 anos



Quadros psiquiátricos

➢ indivíduos com SD podem apresentar problemas 

psiquiátricos

➢ Menolascino (1965) encontrou, entre 86 crianças com SD, 

11 (13%) com “condições psiquiátricas”

➢ Gath & Gumley (1986) encontraram, entre 193 crianças e 

adolescentes com SD, 73 (38%) com algum quadro 

psiquiátrico

➢ Lund (1988) encontrou, entre 44 adultos com SD, 11 (25%) 

com problemas psiquiátricos



Quadros psiquiátricos

➢ Myers & Pueschel (1991) estudaram 497 

indivíduos com SD:

➢261 tinham menos de 20 anos

➢164 tinham 20 anos ou mais

➢ idade média de 19,4 anos variando entre 1 e 

72

➢288 do sexo masculino



Quadros psiquiátricos

➢ Quadros psiquiátricos observados:

➢ desordem de déficit de atenção

➢ comportamentos oposicionais

➢ agressividade

➢ ansiedade

➢ quadros depressivos

➢ prováveis quadros demenciais

➢ anorexia nervosa

➢ quadros fóbicos

➢ desordem de Tourette



TEA & SD
➢ autismo infantil tem sido descrito em pacientes com SD:

➢ Myers & Pueschel (1991): em 1% dos indivíduos

➢ Gath & Gumley (1986): em 10% dos pacientes

➢ Lund (1988) em 11,3% dos indivíduos

➢ estima-se a ocorrência dos Transtornos Invasivos do 

Desenvolvimento em cerca de 13% dos indivíduos com SD 

e cerca de 3% a do autismo



Sugestão de protocolos 

de acompanhamento



Protocolo de acompanhamento

Período neonatal e primeiros meses

➢ fazer cariótipo, transmitir diagnóstico aos pais e 

encaminhamento para grupos de suporte

➢ pesquisar cataratas congênitas

➢ pesquisar obstrução do sistema gastrointestinal

➢ pesquisar cardiopatias congênitas

➢ pesquisar hipotireoidismo

➢ avaliação auditiva

➢ encaminhamento para programas de 

intervenção/estimulação

modificado de Lott & McCoy, 1993



Protocolo de acompanhamento

Período pré-escolar

➢ avaliação ortopédica

➢ avaliar instabilidade atlanto-axial

➢ avaliação e orientação odontológica

➢ otoscopia e audiometria anuais

➢ exame oftalmológico ao final do primeiro ano de vida

➢ provas anuais da função da tireóide

➢ continuidade dos programas de intervenção

➢ cuidados com o desenvolvimento da linguagem, hábitos 

alimentares, função mastigatória e postura da língua

modificado de Lott & McCoy, 1993



Protocolo de acompanhamento

Período escolar

➢ acompanhar instabilidade atlanto-axial

➢ avaliação odontológica anual

➢ audiometria anual

➢ exame oftalmológico anual

➢ provas anuais da função da tireóide

➢ avaliações psicoeducacionais periódicas

➢ orientação nutricional e dietética

➢ programa de exercícios físicos

modificado de Lott & McCoy, 1993



Protocolo de acompanhamento

Período adulto

➢ provas anuais da função da tireóide

➢ exame odontológico semestral

➢ programa de exercícios físicos

➢ orientação dietética

➢ atenção para doença de Alzheimer

➢ atenção para depressão e outros quadros psiquiátricos

➢ orientação vocacional e sexual

➢ preparação para separação dos familiares e vida independente

modificado de Lott & McCoy, 1993



Síndrome de

Patau



Síndrome de Patau
(síndrome de Bartholin-Patau, trissomia 13-15 e trissomia D1)

➢ descrita em 1657 por Bartholin 

➢ identificada a alteração cromossômica (trissomia 13) por 
Patau em 1960

➢ 41% morrem dentro do primeiro mês de vida; 69%, dentro 
dos 6 meses; cerca de 18% sobrevivem após o primeiro 
aniversário

➢ incidência é de 1:8 000  a 1:12 000 nascidos vivos 



Síndrome de Patau

➢ malformações encefálicas são comuns e, usualmente, 
severas

➢ deficiência mental severa é a regra

➢ epilepsia, frequentemente  tipo espasmos infantis com 
hipsarritmia, é comum

➢ malformações esqueléticas, oculares, cardíacas e 
abdominais são habituais

➢ incidência aumenta com a crescente idade materna e é 
habitualmente causada por uma não disjunção, 
eventualmente por translocação ou  mosaicismo



Síndrome de Patau (trissomia 13)



Síndrome de Patau (trissomia 13)



Síndrome de Patau (trissomia 13)



Síndrome de Patau : cego e surdo



Síndrome de 

Edwards



Síndrome de Edwards

➢ identificada em 1960 (trissomia 18)

➢ é a segunda síndrome mais comum com malformações 

múltiplas, com incidência de 0,3/1 000 nascidos vivos

➢ predomínio de crianças do sexo feminino numa proporção 

de 3:1

➢ mais de 130 diferentes anormalidades já foram descritas 

nestas crianças

➢ incidência aumenta com a crescente idade materna



Síndrome de Edwards

➢ na maioria dos casos há trissomia do 

cromossomo 18 porém alguns casos com 

translocação e mosaicismo foram identificados

➢ a sobrevida é, em geral, pequena, com 30% 

morrendo dentro do primeiro mês de vida, 50% 

durante os 2 primeiros meses e apenas 10% 

sobrevivem  ao primeiro aniversário

➢ severo prejuízo mental é a regra



Síndrome de Edwards - trissomia 18



Síndrome de Edwards (trissomia 18)



Deleções 

cromossômicas



Síndrome do

cri du chat



Síndrome do cri du chat

➢ descrita em 1963 por Lejeune

➢ causada por  deleção parcial do braço curto do cromossomo 

5 que representa uma mutação fresca na maioria dos casos;  

casos de translocação equilibrada já foram identificados e, 

quando presentes, representam um risco de 10% a 15% de 

recorrência

➢ parece ser uma das  deleções mais comuns na espécie 

humana

➢ incidência variando de 1:20 000 a 1:50 000 nascidos vivos



Síndrome do cri du chat

➢ bebês hipoativos

➢ choro débil, parecido ao miado de um gatinho, 

que se deve a um desenvolvimento anormal da 

laringe

➢ deficiência mental presente em todos os casos 

sendo frequentes níveis de QI abaixo de 20



Síndrome do cri du chat

➢ microcefalia

➢ face arredondada

➢ hipertelorismo

➢ micrognatia

➢ pregas epicânticas

➢ hipotonia 

➢ severo retardo psicomotor



cromossomo 5

região da

deleção

Síndrome do cri du chat



3 meses e meio



Cri du chat 2 anos









Síndrome de

Prader-Willi



Síndrome de Prader-Willi

➢ descrita em 1956 (Prader et al.) 

➢ uma das mais comuns síndromes causadas por deleções 

cromossômicas afetando 1:10 000 a 1:20 000 pessoas

➢ já foi identificada em todos os grupos étnicos porem parece 

afetar, de forma mais frequente, indivíduos da raça branca

➢ ocorre de maneira esporádica havendo, entretanto, cerca de 

10 famílias com mais de um membro afetado (Butler, 1990)



Síndrome de Prader-Willi

➢ 60% dos pacientes apresentam uma pequena 

deleção do braço longo do cromossomo 15 

envolvendo a região 15q11q13 

➢ o cromossomo 15 com a deleção é de origem 

paterna

➢ nos 40% restantes os cromossomos 15 são 

normais, apresentam uma translocação ou outra 

anomalia

➢ nos indivíduos com Prader-Willi com cromossomos 

15 normais, os dois cromossomos 15 são 

provenientes da mãe: dissomia uniparental materna  



Imprinting resultante de uma deleção: se a deleção ocorrer no cromossomo 15 

paterno, a criança apresentará a síndrome de Prader-Willi; se a deleção 

ocorrer no cromossomo 15  materno, a criança apresentará a síndrome de 

Angelman



Síndrome de Prader-Willi

➢ em 1980 foi descrita alteração cromossômica similar à 

encontrada na síndrome de Prader-Willi porem com quadro 

clínico muito diverso

➢ este quadro foi descrito em pacientes com diagnóstico de 

síndrome de Angelman

➢ nestes casos a alteração cromossômica era a presença da 

deleção na mesma região do cromossomo 15 porem em 

cromossomo de origem materna ou dissomia uniparental

paterna



Síndrome de Prader-Willi

➢ características clínicas:

➢ hipotonia severa durante a infância

➢ obesidade com início entre 6 meses e 6 anos de idade

➢ hipogonadismo e pouco desenvolvimento da genitália

➢ infertilidade em ambos os sexos

➢ sinais dismórficos discretos:

➢ fronte estreita

➢ crânio dolicocéfalo

➢ narinas antevertidas

➢ fissuras palpebrais com inclinação superior

➢ saliva espessa

➢ pele e cabelos claros

➢ mãos e pés pequenos



Síndrome de Prader-Willi

➢ o desenvolvimento motor mostra-se atrasado:

➢ sentar independente: 11 a 12 meses

➢ engatinhar: 15 a 16 meses

➢ marcha independente: 24 a 27 meses

➢ primeiras palavras: 23 a 28 meses

➢ vocabulário com 10 palavras: 38 a 39 meses



Síndrome de Prader-Willi

➢ dificuldades alimentares exigindo, com frequência, 

alimentação por sonda, quando pequenos

➢ tendência diminuída para vomitar

➢ regurgitação

➢ saliva espessa

➢ cáries dentárias em idades precoces



Síndrome de Prader-Willi

➢ pênis pequeno, criptorquidia

➢ cifose, escoliose

➢ obesidade iniciando-se entre os 6 meses e 6 anos

➢ distúrbios respiratórios: hipoventilação e hipóxia

➢ crises convulsivas, estrabismo

➢ distúrbios do sono e apneia do sono











Síndrome de Prader-Willi



Síndrome de Prader - Willi



Síndrome de Prader - Willi



Síndrome de Prader - Willi





Síndrome de Prader-Willi

fenótipo cognitivo(??)

➢ em alguns indivíduos com esta condição observamos:

➢ relativa preservação da organização espaço-perceptual e 

processamento visual

➢ comprometimento mais evidente na memória de curto prazo, 

inclusive visual e processamento auditivo de curto prazo

➢ alguns aspectos da linguagem e fala têm sido observados:

➢ hipernasalidade

➢ erros em certos sons e sintaxe complexa

➢ vocabulário limitado para a idade



Síndrome de Prader-Willi

distúrbios alimentares

➢ os pacientes são descritos como permanentemente famintos e nunca 

demonstrando saciedade

➢ a taxa metabólica destes pacientes é cerca de 40% menor

➢ a combinação desta taxa metabólica diminuída, excesso da ingesta 

alimentar e vida sedentária levam ao rápido aumento de peso 

corporal

➢ admite-se que cerca de 1/3 dos pacientes tenham mais de 200% do 

peso corporal ideal

➢ boa parte dos problemas comportamentais descritos anteriormente 

são relacionados aos problemas alimentares

➢ na vida adulta estes pacientes têm altura reduzida



Síndrome de

Angelman



Dr. Harry Angelman



Síndrome de Angelman

➢ descrita inicialmente em 1965

➢ quadro clínico:

➢ deficiência mental, severo prejuízo na fala e autismo

➢ protrusão da língua e espaçamento aumentado dos dentes

➢ episódios de riso

➢ marcha atáxica com aumento da base e movimentos bruscos 

dos membros (tipo marionete) e flapping das mãos

➢ depressão na região occipital

➢ hipopigmentação da pele e íris

➢ alterações eletrencefalográficas características e epilepsia



Imprinting resultante de uma deleção: se a deleção ocorrer no 

cromossomo 15 paterno, a criança apresentará a síndrome de 

Prader-Willi; se a deleção ocorrer no cromossomo 15  materno, 

a criança apresentará a síndrome de Angelman

















Síndrome de

Williams



Síndrome de Williams

➢ desordem causada por deleção sub-microscópica do 

cromossomo 7q11.23, incluindo o gene ELN (elatina) entre 

outros

➢ transmitida de forma autossômica dominante

➢ esta síndrome se caracteriza pela associação de alterações 

fenotípicas, deficiência mental ou dificuldades de 

aprendizagem, perfis cognitivos e de personalidade, 

anormalidades afetando o tecido conjuntivo, doença cardíaca 

e estenose aórtica supra-valvular



Síndrome de Williams

➢ descrita inicialmente em 1961 (Williams et al.)

➢ frequência estimada de 1:10 000

➢ deficiência no crescimento com início pré-natal

➢ deficiência intelectual com QI, em média, de 56 

(41 a 80) com relativa preservação da linguagem



Síndrome de Williams

➢ fácies característica, com pregas epicânticas, excesso de 

tecido subcutâneo na região peri-orbital, íris azul e 

estrelada

➢ narinas antevertidas, filtro longo, lábios proeminentes e 

boca entreaberta (fácies de elfo)

➢ estenose aórtica supravalvular

➢ hipercalcemia pode estar presente









Síndrome de Williams











Síndrome de Williams

fenótipo cognitivo

➢ memória auditiva e linguagem preservadas

➢ 70% dos indivíduos têm memória auditiva de curto prazo 

dentro de parâmetros normais

➢ estas habilidades possibilitam excelentes condições para a 

aquisição do vocabulário e aprendizado da sintaxe

➢extrema inabilidade viso-espacial

➢ em cerca de 60% dos casos os indivíduos obtém escores 

extremamente baixos nesta habilidade
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síndrome de Williams síndrome de Down



grama

meu quarto de

dormir e das

minhas

irmãs

lugar

de ver

TV

piscina

janelas
porta

casa de

2 andares

calçada

tethado

porta

janelas

Síndrome de Williams

Síndrome de Down

Desenhos livres de casas:  pacientes com SW e SD pareados por QI



paciente com 17 anos
garagem

porta

janelas



paciente com 17 anos



10 anos

cama

cadeira

um móvel

piscina



Síndrome de Williams

fenótipo cognitivo

➢ hiper-afetividade:

➢ demonstram forte impulso em relação ao contato social e 

expressão afetiva

➢ a afetividade expressa verbalmente é diversa daquela observada 

em indivíduos com síndrome de Down e, mesmo, em indivíduos 

normais

➢ poder-se-ia dizer que é uma tendência oposta à observada em 

indivíduos com autismo

➢ hiperacusia:

➢ caracterizada pela sensibilidade exagerada a certos tipos de 

sons



Alterações nos 

cromossomos sexuais



Síndrome de

Klinefelter



Síndrome de Klinefelter

➢ descrita em 1942 por Klinefelter, Reifenstein e 

Albright

➢ pouco mais de 10 anos depois foi identificado um 

cromossomo X adicional nestes homens

➢ já foram descritos homens com cariótipo XXXY e 

XXXXY e mosaicismo

➢ prevalência estimada é de 1:600 a 1:900 homens 

nascidos vivos



Síndrome de Klinefelter

➢ a alteração XXY é causada por uma “ não disjunção” 

➢ cerca de 50% dos casos derivam de erros na 
meiose materna e 60% destes mostram clara 
influência da idade da mãe

➢ aproximadamente 10% dos casos apresentam, 
mosaicismo





Síndrome de Klinefelter

➢ alterações endocrinológicas prejudicam o 

desenvolvimento genital e sexual

➢ é a principal causa de hipogonadismo em homens 

sendo que este problema se torna aparente na 

puberdade com o atraso no desenvolvimento das 

características sexuais secundárias

➢ apresentam várias alterações hormonais



Síndrome de Klinefelter

➢ estes pacientes são de estatura elevada pelas 

pernas alongadas que apresentam

➢ podem apresentar, com maior frequência do que 

homens normais problemas clínicos tais como 

obesidade, diabetes mellitus, hiperlipemia, 

hipercolesterolemia, cálculos biliares, infecção 

pulmonar crônica e úlcera péptica



gêmeos monozigóticos XXY









Síndrome de Klinefelter

➢as habilidades intelectuais presentes 

variam de graus leves de deficiência até 

indivíduos com inteligência cima da média

➢é frequente o comprometimento da 

habilidade verbal

➢dificuldades de aprendizagem e dislexia são 

achados frequentes



paciente com triplo X (XXX)



Síndrome do

X-frágil



Síndrome do X-frágil

➢ é a segunda forma mais comum de deficiência 

mental herdada; pode causar também dificuldades 

de aprendizagem e comportamentais

➢ causada pela repetição (+ de 200) CGG  (citosina e 

guanina) no gene FMR1 localizado no braço longo 

do cromossomo X

➢ o fenótipo foi descrito em 1943 por Martin e Bell 



Síndrome do X-frágil

➢em 1991 foi identificado um defeito ( uma 

mutação) no gene FMR1 que determina a 

síndrome do X-frágil

➢este gene é responsável pela codificação 

de uma proteína essencial (FMR1) para o 

funcionamento normal do cérebro



Síndrome do X-frágil

➢ há evidências de que a proteína FMR1 é importante 

no processo de poda das conexões neuronais que 

ocorre no processo normal de desenvolvimento

➢ o maior tamanho do hipocampo, núcleo caudado e 

tálamo, descrito em pacientes com X(fra) é 

consistente com uma alteração localizada do 

processo de poda



Síndrome do X-frágil

➢ estima-se que esta condição afete 1: 2 000 homens e 

1:4 000 mulheres1:260 mulheres é portadora  da pré-

mutação

➢ na Inglaterra (Webb et al., 1986; 1991) encontrou-se a 

prevalência de 1:1 040 crianças em idade escolar; 

posteriormente corrigiu-se este número para 1:2 200

➢ em Quebec (Rousseau et al., 1995) encontraram pré-

mutação em 1:259 mulheres doadoras de sangue; em 1996 

os mesmos autores encontraram pré-mutação em 1:755 

homens da população geral em Quebec





Síndrome do X-frágil

➢ a combinação CGG (citosina, guanina, guanina) se 

repete de 6 a 52 vezes na população normal, em 

portadores (pré-mutação) de 53 a 200 vezes 

enquanto que em indivíduos afetados repetem-se 

mais de 230 vezes, frequentemente, mais de 1 000

➢ nos portadores da mutação completa a proteína 

FMR1 não é produzida e sua ausência causa a 

síndrome do X-frágil



gene FMR-1

cromossomo X
normal

pré-mutação
mutação >230



Síndrome do X-frágil: fenótipo

➢ macroorquidismo

➢ características faciais:

➢ macrocefalia

➢ face longa e estreita

➢ mandíbula proeminente

➢ orelhas compridas

➢ filtro longo

➢ lábio superior fino

➢ palato arqueado

➢ mal oclusões

➢ ptose palpebral



Síndrome do X-frágil: fenótipo

➢ frouxidão articular

➢ pés planos

➢ hérnias

➢ pectus excavatum

➢ pele lisa



Síndrome do X-frágil: fenótipo

➢ otites médias recorrentes

➢ sinusites

➢ prolapso da válvula mitral (50% dos casos)

➢ deslocamentos articulares e hérnias são comuns

➢ convulsões (20% dos casos)

➢ distúrbios do sono

➢ estrabismo (30% a 40% dos casos)



Síndrome do X-frágil: fenótipo

➢ deficiência intelectual é a manifestação mais 

importante

➢ mais severa em homens, com QI em torno de 40

➢ o QI parece declinar

➢ prejuízos viso-perceptuais

➢ dispraxias e desajeitamento motor



Síndrome do X-frágil: 

fenótipo comportamental

➢ comportamentos “autísticos”: flapping, pobre contacto visual, 

perseveração e defensibilidade táctil

➢ impulsividade

➢ curto período de atenção

➢ hiperatividade

➢ em ambientes muito estimulantes tornam-se hiper-alertas



Síndrome do X-frágil: 

fenótipo comportamental

➢ muitos pacientes apresentam características de 

autismo mas não se enquadram nos critérios 

diagnósticos aceitos

➢ aproximadamente 15% dos homens com x-frágil têm 

autismo e aproximadamente 6% dos homens com 

autismo têm X(fra)

➢ 12% das mulheres autistas têm X(fra)



Síndrome do X-frágil: 

fenótipo comportamental

➢ TDA+H está presente na maioria dos homens e em 

1/3 das mulheres com X(fra)

➢ a maioria das meninas com X(fra) demonstra 

timidez e ansiedade social

➢ alterações do humor são comuns da mesma forma 

que episódios de birra e agressividade



Síndrome do X-frágil: 

fenótipo comportamental

➢ 50% das mulheres com a mutação completa têm 

deficiência mental

➢ as que apresentam a mutação completa e não têm 

DM apresentam um perfil cognitivo que parece ser 

consistente quanto ao padrão porem variável 

quanto ao grau de severidade:

➢ déficits em habilidades viso-espaciais e matemáticas

➢ boas habilidades verbais



Síndrome do X-frágil: 

fenótipo comportamental

➢ indivíduos com a pré-mutação podem apresentar algumas 

características fenotípicas da condição apesar de serem 

normais do ponto de vista cognitivo

➢ Franke et al. (1996) descreveram incidência aumentada de 

desordens de ansiedade em mulheres com a pré-mutação

➢ mulheres com a pré-mutação podem ter orelhas proeminentes 

e outras alterações físicas habitualmente associadas ao X(fra)

















Síndrome do X-frágil em irmãos







Fatores de risco biomédicos para 

Deficiência Intelectual

➢ fatores pré-natais
➢genéticos

➢cromossômicos

➢gênicos

➢causas múltiplas

➢ fatores perinatais

➢ fatores pós-natais

➢ fatores  desconhecidos



Esclerose Tuberosa

Síndrome de Bourneville



Esclerose tuberosa

➢ herança autossômica dominante, 

heterogeneidade genética

➢ deficiência mental, crises convulsivas, síndrome 

dos espasmos infantis e calcificações 

intracranianas

➢ rabdomioma cardíaco, astrocitoma retiniano

➢ angiofibromas faciais, alterações cutâneas 

variadas

➢ puberdade precoce, hipotireodismo



➢ olhos:

➢ alterações retinianas

➢ astrocitomas da retina

➢ boca:

➢ alterações do esmalte

➢ fibromas gengivais

➢ coração:

➢ arritmias

➢ rabdomioma

➢ genito-urinário:

➢ cistos renais

Esclerose tuberosa
quadro clínico



Esclerose tuberosa
quadro clínico

➢ esqueleto:

➢ áreas císticas de rarefação óssea

➢ pele, unhas e cabelos:

➢ angiofibromas faciais (adenomas sebáceos???)

➢ manchas claras e com formato de folhas

➢ áreas com aparência de couro

➢ nódulos sub-cutâneos

➢ manchas cor de café-com-leite

➢ fibromas sub-ungueais



Esclerose tuberosa
quadro clínico

➢ sistema nervoso:
➢ espasmos infantis

➢ outras crises convulsivas

➢ deficiência mental

➢ calcificações intra-cranianas

➢ nódulos sub-ependimários

➢ alterações endócrinas:
➢ puberdade precoce

➢ Hipotireoidismo

➢ neoplasias
➢ rabdomioma do miocárdio

➢ múltiplos angiomiolipomas renais bilaterais

➢ ependimoma

➢ carcinoma renal

➢ astrocitoma de células gigantes



Esclerose tuberosa
quadro clínico

➢ 40% a 50% dos pacientes com esclerose tuberosa 
têm inteligência normal

➢ os demais apresentam prejuízos que variam de 
leves a severos (25%)

➢ 25% dos pacientes apresentam quadro de autismo

➢ 25% apresentam alguns dos sinais habitualmente 
observados no autismo e síndrome de Asperger

➢ TDA+H é comum nas crianças

➢ ansiedade, depressão e paranóia são comuns nos 
adultos















Esclerose tuberosa: aspecto do fundo de olho





Esclerose tuberosa: astrocitoma de células gigantes



Esclerose tuberosa: calcificações periventriculares





Esclerose tuberosa: astrocitoma de células gigantes



Síndrome de

Cornélia de Lange



de Lange (1933) descreveu duas meninas com severa

deficiência mental e traços fenotípicos similares e sugeriu a

denominação de dégéneration typus Amstelodamensis; 

Brachmann (1916) havia publicado caso similar



Síndrome de Cornélia de Lange

➢ a maioria dos casos é esporádica porem já foram 

descritos casos com herança autossômica 

dominante, com herança autossômica recessiva e 

casos de mosaico em um dos progenitores

➢ os casos têm alguns pontos em comum com a 

trissomia parcial 3q

➢ a incidência varia de 1:10 000 a 1:60 000 nascidos 

vivos

➢ o risco de recorrência é muito baixo 



Síndrome de Cornélia de Lange

quadro clínico

➢ características faciais:

➢ sinófris (99%)

➢ nariz pequeno

➢ narinas antevertidas (88%)

➢ hirsurtismo (78%)

➢ cílios longos (99%)

➢ lábios finos (94%)

➢ filtro proeminente (94%)

➢ angiomas



Síndrome de Cornélia de Lange

quadro clínico

➢ retardo no crescimento pré-natal persistente até a vida adulta

➢ defeitos por redução de extremidades

➢ mãos e pés pequenos

➢ dedos curtos ou ausentes

➢ hipoplasia da genitália externa

➢ criptorquidia

➢ defeitos oculares

➢ miopia

➢ ptose

➢ nistagmo

➢ problemas auditivos



Síndrome de Cornélia de Lange

quadro clínico

➢atraso no desenvolvimento psicomotor

➢deficiência intelectual é a regra

➢QI varia entre 30 e 68 com uma média de 53 

(Jakson, 1993)

➢ foram identificados pacientes com QI normal



➢ cardiopatia congênita

➢ hérnia diafragmática 

congênita

➢ orelhas de implantação 

baixa

➢ palato elevado

➢ fenda palatina e labial

➢ dentes com erupção 

tardia e com aumento 

do espaçamento

➢ clinodadictilia, 

sindactilia

➢ espasticidade 

Síndrome de Cornélia de Lange

quadro clínico





Síndrome de Cornélia de Lange









Erros inatos do 

metabolismo



Fenilcetonúria (PKU)



Genética

➢ a PKU é uma das doenças genéticas mais comuns:

➢ rara entre descendentes de africanos e comum entre 

descendentes de europeus 

➢ nos USA, 1:50 indivíduos é portador

➢ prevalência:

➢ 1:5 400 na Irlanda

➢ 1:11 000 nos USA

➢ 1:16 000 da Suíça



Fenilcetonúria

➢ desordem transmitida de forma autossômica recessiva

➢ o gene mutante produz um defeito na enzima hepática 

fenilalanina-hidroxilase o que determina um bloqueio na 

conversão de fenilalanina em tirosina

➢ a única cura para este defeito é o transplante de fígado

➢ existe tratamento que previne a ocorrência de deficiência 

intelectual, a consequência mais séria da PKU



cromossomo 12

fenilalanina-hidroxilase



Genética

➢o risco de pais portadores terem filhos com 

a doença é de 1:4

➢parece haver variação no grau de 

severidade da condição:

➢pessoas afetadas na Irlanda parecem ter uma 

forma mais branda do que italianos

➢sabe-se, hoje, que há centenas de mutações 

diferentes



Metabolismo normal da fenilalanina

aminoácidos aminoácidos

fenilalanina tirosina

catecolaminas

melanina

outros 

metabólitos

FAH

FAH- fenilalanina-hidroxilase



Metabolismo anormal da fenilalanina

aminoácidos

fenilalanina tirosina

fenil-piruvato

FAH

Fenil-lactato

Fenil-piruvato

Fenil-etil-amina

Fenil-acetil-glutamina

FAH- fenilalanina-hidroxilase



Desenvolvimento

➢as crianças afetadas podem parecer 

normais durante os primeiros 6 meses de 

vida

➢a PKU se caracteriza por uma forma 

lentamente progressiva de 

comprometimento cerebral iniciando-se, 

provavelmente, logo após o nascimento



Desenvolvimento

➢ pacientes com a forma clássica da PKU, não tratados, desenvolvem:

➢ deficiência mental

➢ eczema

➢ crises convulsivas

➢ ataxia

➢ problemas motores

➢ autismo

➢ problemas comportamentais

➢ auto-mutilação

➢ agressividade

➢ impulsividade

➢ hiperatividade



pacientes com a forma clássica da PKU, não 

tratados, desenvolvem:

➢deficiência 

intelectual

➢eczema

➢crises convulsivas

➢ataxia

➢problemas motores

➢autismo

➢problemas 

comportamentais

➢auto-mutilação

➢agressividade

➢impulsividade

➢hiperatividade





irmãos com PKU



Tratamento

➢ transplante de fígado

➢ terapia gênica (já realizada, com sucesso parcial) 

em ratos

➢ dietética:

➢ dieta pobre em fenilalanina

➢ permite: açucares, gorduras, quantidades controladas de 

frutas e vegetais; massas grãos e pães com baixos níveis de 

proteínas, 

➢ não permite: carnes, peixes, ovos, laticínios, nozes, soja, 

grãos comuns e milho



Tratamento

➢ os níveis séricos de fenilalanina necessitam ser 

monitorados por frequentes exames de sangue

➢ até a década de 80 preconizava-se a dieta até os 5 

anos de idade

➢ na Escócia sugeriu-se a interrupção da dieta aos 10 

anos de idade

➢ há variações individuais na forma como aos 

pacientes se comportam após a descontinuidade da 

dieta 



Características neuropsicológicas 

dos indivíduos tratados

➢ crianças com tratamento precoce têm 

desenvolvimento aparentemente normal:

➢ sentam-se por volta dos 6 meses

➢ andam em torno dos 12 meses

➢ começam a falar por volta dos 18 meses

➢ a maioria não demonstra dificuldades em aprender a ler

➢ interagem bem com seus pares



Características neuropsicológicas 

dos indivíduos tratados

➢ o diagnóstico precoce e a imediata instituição da dieta 

adequada previnem a deficiência intelectual

➢ comprometimentos mais sutis são observados:

➢ prejuízos viso-motores

➢ comprometimento das atividades motoras “finas”

➢ dificuldade em lembrar da disposição de objetos no espaço

➢ comprometimento das funções executivas

➢ dificuldades em matemática

➢ dificuldades na compreensão de textos



Fenilcetonúria materna

➢ os danos fetais ocorrem porque o feto depende da 

mãe para metabolizar a fenilalanina

➢ quando a mãe tem a forma clássica da PKU e não 

está em tratamento, o feto será exposto a níveis 

tóxicos de fenilalanina

➢ entre os defeitos que podem ocorrer:

➢ deficiência mental (95%)

➢ microcefalia (90%)

➢ cardiopatia congênita (17%)



Fenilcetonúria materna

➢ os riscos para o bebê são reduzidos nos casos em 

que a mãe inicia  o tratamento dietético antes de 

engravidar e mantém controle rígido durante toda a 

gravidez

➢ como a maioria das mulheres com PKU interrompe 

a dieta durante a juventude, necessita voltar ao 

tratamento quando decidem engravidar



Fatores de risco biomédicos para deficiência 

intelectual

➢ fatores pré-natais
➢ genéticos

➢ cromossômicos

➢ gênicos 

➢ causas múltiplas

➢ fatores perinatais

➢ fatores pós-natais

➢ fatores  desconhecidos



Infecções

pré-natais



Criança com 18 meses de idade e atraso neuro-motor;  mãe HIV +



atrofia cerebral (tomografia) na infecção pelo HIV; criança com 8 anos



Síndrome da rubéola congênita



infecção intra-uterina: toxoplasmose



Infecção pré-natal: toxoplasmose



Infecção congênita pelo CMV: petéquias cutâneas, 

equimoses peri-orbitais, trombocitopenia



tomografia de criança com infecção pré-natal pelo CMV: calcificações 

lineares peri-ventriculares e atrofia ; microcefalia



paquigiria: infecção pré-natal citomegalovirus



paquigiria: infecção pré-natal citomegalovirus



Síndrome fetal 

alcoólica



Alcoolismo

➢ associação psiquiátrica americana (1968): categoria que 

se aplica a pacientes cuja ingestão de álcool é 

suficientemente grande para causar e danos à sua saúde 

física ou seu funcionamento pessoal ou social ou quando a 

bebida se torna um pré-requisito para um funcionamento 

normal

➢ considera a existência de três tipos:

➢ ingestão excessiva episódica

➢ ingestão excessiva habitual

➢ adição ao álcool



Alcoolismo no Brasil

➢ 5% a 10% da população adulta

➢ recordista mundial em alcoolismo infantil (10 a 12 anos)

➢ responsável por:

➢ ocupação de cerca de 32% dos leitos hospitalares

➢ 40% das consultas médicas

➢ 50% dos acidentes de trânsito e no trabalho

➢ responsável por 33% das separações conjugais

➢ 3a maior causa de absenteísmo no trabalho



Abuso e dependência de álcool

epidemiologia

➢ 4% das mulheres com idades entre 30-40 anos nos USA

➢ Welner et al. (1983) relataram 9% de alto consumo entre as 

mulheres nos USA;  34% das gestantes reduziram o 

consumo ao saberem da gravidez

➢ 2% a 26% de alto consumo entre as mulheres grávidas nos 

USA

➢ Wright et al. (1983) encontraram 20,5% de alto consumo 

entre grávidas nos USA



Síndrome fetal alcoólica (SFA)

histórico

➢ relação entre ingestão de bebidas alcoólicas e efeitos 

teratogênicos assinalada no século XVIII na Inglaterra 

durante a “epidemia do gim”

➢ Lemoine et al. (1968) publicaram estudo sobre 127 

crianças nascidas de mães alcoólatras e descreveram as 

várias alterações presentes

➢ Jones & Smith (1973) reconheceram o mesmo padrão 

clínico e propuseram a denominação de “síndrome fetal 

alcoólica” (SFA)



Síndrome fetal alcoólica (SFA)

quadro clínico

➢ baseia-se na presença da tríade:

➢ deficiência de crescimento pré e/ou pós-natal

➢ malformações craniofaciais características

➢ disfunções do sistema nervoso central



Síndrome fetal alcoólica (SFA)

epidemiologia

➢ França, USA e Suécia - 1:750 nascidos vivos

➢ algumas reservas indígenas nos USA - 1:99 nascidos vivos

➢ estimativa média mundial - 1,9:1 000 nascidos vivos

➢ de acordo com estes números, a SFA seria a causa mais 

comum de retardo mental de origem não genética
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Síndrome fetal alcoólica (SFA)

critérios diagnósticos

➢ A - anormalidades faciais características

➢ B - retardo no crescimento (pré e/ou pós-natal)

➢ C - disfunções do sistema nervoso central (SNC)

➢ para o diagnóstico da SFA devem estar presentes alterações em 

A, B e C

➢ quadros parciais têm sido denominados de efeitos fetais do 

álcool (EFA), defeitos congênitos relacionados ao álcool (DCRA) 

e distúrbios do desenvolvimento relacionados ao álcool (DDRA)



Síndrome fetal alcoólica (SFA)

critérios diagnósticos

➢ A - anormalidades faciais características

➢ microcefalia

➢ fendas palpebrais curtas

➢ filtro pouco pronunciado

➢ lábio superior estreito

➢ hipoplasia maxilar

➢ ptose palpebral, pregas epicânticas e sobrancelhas 

altas e arqueadas



características

principais

características 

associadas

fendas palpebrais estreitas

face média achatada

nariz pequeno

philtrum indistinto

lábio superior fino

pregas epicânticas

ponte nasal baixa

anomalias minor

das orelhas

micrognatia

















SFA: recém-nato com

hirsutismo facial (Jones, 1988)



SFA; 22 anos de idade: fissuras palpebrais curtas, filtro

nasal discreto e lábio superior fino (Jones, 1988)



Síndrome fetal alcoólica

4 anos 14 anos pós-operatório



Síndrome fetal alcoólica (SFA)

critérios diagnósticos

➢ B - retardo no crescimento

➢ em geral, com início pré-natal mantendo-se 

posteriormente

➢ peso e altura, frequentemente, abaixo do percentil 10 

sendo o peso mais severamente afetado

➢ têm sido descritos casos com peso e altura dentro de 

limites normais



Síndrome fetal alcoólica (SFA)

critérios diagnósticos

➢ C - disfunções do SNC

➢ anormalidades neurológicas, do desenvolvimento e/ou 

intelectuais:

➢ tremores, prejuízos motores, atrasos do desenvolvimento, 

hiperatividade, prejuízos intelectuais, dificuldades na 

aprendizagem escolar

➢ alterações do tamanho dos ventrículos, alterações do 

corpo caloso, redução do tamanho do cerebelo, crises 

convulsivas, perdas auditivas, alterações visuais e outras



Síndrome fetal alcoólica (SFA)

defeitos congênitos relacionados ao álcool (DCRA)

➢ cardíacos
➢ defeitos septais dos átrios

➢ defeitos septais dos ventrículos

➢ esqueléticos
➢ encurtamento do 5o dedo

➢ sinostóse radio-ulnar

➢ contraturas em flexão

➢ campodactilia

➢ pectus excavatum e carinatum

➢ síndrome de Klippel-Feil

➢ hemivértebras

➢ escoliose



Síndrome fetal alcoólica (SFA)

defeitos congênitos relacionados ao álcool (DCRA)

➢ renais

➢ rins displásicos ou hipoplásicos

➢ rins em ferradura

➢ duplicações ureterais

➢ hidronefróse

➢ oculares

➢ estrabismo

➢ problemas de refração secundários ao tamanho reduzido dos globos oculares

➢ anomalias vasculares da retina

➢ auditivos

➢ perda condutiva

➢ perda neurossensorial

➢ outros

➢ praticamente, todos os tipos de defeitos congênitos foram descritos em 

pacientes com a SFA porém a relação destes com o álcool é incerta



Síndrome fetal alcoólica (SFA)

distúrbios do desenvolvimento relacionados ao álcool (DDRA)

evidências de desordens do SNC tais como:

➢ crânio de dimensões reduzidas ao nascimento

➢ anormalidades estruturais tais como agenesia parcial 

ou completa do corpo caloso, hipoplasia cerebelar etc.

➢ anormalidades comportamentais e/ou cognitivas 

variadas



Síndrome fetal alcoólica (SFA)

quadro clínico

➢ o grau de prejuízo é muito variável e o QI, por exemplo, 

varia de normal a severamente subnormal (em média, por 

volta de 60)

➢ as anormalidades físicas também variam de discretas a 

muito evidentes

➢ embora os sinais e sintomas nunca desapareçam, eles se 

modificam bastante com a idade sendo que as 

características físicas são mais marcantes entre os 2 e os 

12 anos de idade



Desempenho Intelectual (Mattson, 1997)
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Síndrome fetal alcoólica (SFA) e TEA

➢ foram descritas seis crianças que apresentavam as 

características da SFA e que preenchiam os critérios do 

DSM-III-R para o diagnóstico de autismo infantil

➢ quatro meninos e duas meninas

➢ idade entre 6 e 15 anos

➢ todas apresentavam retardo mental moderado ou severo



Outras 

condições



microcefalia



microcefalia



hidrocefalia congênita 4 meses de idade



Fatores de risco biomédicos para deficiência intelectual

➢ fatores pré-natais 

➢ genéticos

➢ cromossômicos

➢ gênicos 

➢ causas múltiplas

➢ fatores perinatais

➢ fatores pós-natais

➢ fatores  desconhecidos



Paralisia cerebral espástica



encefalopatia hipóxico-isquêmica



encefalomalácia multicística



Paralisia cerebral forma discinética



sequela de tocotraumatismo



Paralisia cerebral espástica



Fatores de risco biomédicos para deficiência intelectual

➢ fatores pré-natais 

➢ genéticos

➢ cromossômicos

➢ gênicos 

➢ causas múltiplas

➢ fatores perinatais

➢ fatores pós-natais

➢ fatores  desconhecidos



criança PIG (pequena para idade gestacional)



hidrocefalia em menina de 7 anos



coleção sub-dural em menino de 10 meses de idade



coleção sub-dural em menino de 10 meses de idade



coleção sub-dural em menino de 10 meses de idade



hematomas sub-durais crônicos bilaterais; provável espancamento



sinais de abuso físico



sinais de abuso físico



equimoses peri-orbitais em criança com fratura da base do crânio



fratura craniana linear



hemorragia sub-dural e edema cerebral (tomografia) em criança com 

8 meses de idade; provável traumatismo não acidental



condições ambientais extremamente adversas



Fatores de risco biomédicos para deficiência intelectual

➢ fatores pré-natais 

➢ genéticos

➢ cromossômicos

➢ gênicos 

➢ causas múltiplas

➢ fatores perinatais

➢ fatores pós-natais

➢ fatores  desconhecidos



Etiologia da deficiência mental leve (2)
Hagberg e Kyllerman, 1983

➢ etiologia perinatal 18%

➢ infecções do SNC 1%

➢ privação fetal (asfixia etc.) 17%

➢ etiologia pós-natal 4%

➢ incluindo autismo 2%



Etiologia da deficiência intelectual leve (1)
Hagberg e Kyllerman, 1983

➢ etiologia desconhecida 55%

➢ incluindo casos familiares

➢ etiologia pré-natal 23%

➢ fatores cromossômicos e genéticos 5%

➢ anomalias congênitas múltiplas 

e  síndromes específicas                      10%

➢ alcoolismo 8%



pré-natal

23%

desconhecida

55%

pós-natal

4%

perinatal

18%

pré-natal

desconhecida

pós-natal

perinatal

etiologia da deficiência intelectual leve

modificado de Hagberg e Kyllerman, 1983



Etiologia da deficiência intelectual severa 
Hagberg e Kyllerman, 1983

➢ etiologia pré-natal 55%

➢ fatores cromossômicos e genéticos             34%

➢ anomalias congênitas múltiplas e

➢ síndromes específicas 12%

➢ problemas gestacionais                              8%

➢ etiologia perinatal 15%

➢ etiologia pós-natal 12%

➢ etiologia desconhecida 18%



pré-natal

55%

pós-natal

12%

perinatal

15%

desconhecida

18%
pré-natal

desconhecida

pós-natal

perinatal

etiologia da deficiência intelectual severa

modificado de Hagberg e Kyllerman, 1983



Prevalência de problemas de saúde em 

pessoas com deficiência intelectual

➢ doenças cardiovasculares 6,7 % – 55,2 %

➢ doenças respiratórias

➢ pessoas não institucionalizadas 1,5 % - 5,1 %

➢ pessoas institucionalizadas 10 % - 33 %

➢ câncer 7,4 % - 34 %

➢ diabetes 1,6 % - 9,1 %

➢ obesidade 29,5 % - 50,5 %

➢ problemas orais

➢ caries 24 % - 56 %

➢ gengivites 60 % - 90 %

➢ manifestações convulsivas 8,8 % - 32 %



Prevalência de problemas de saúde em 

pessoas com deficiência intelectual (DI)

➢ quadros psiquiátricos são diagnosticados mais freqüentemente em 

pacientes com DI do que na população geral:

➢ esquizofrenia tem prevalência de 3% em indivíduos com DM e de 0.8% na 

população geral

➢ doença bipolar ocorre 2 a 3 vezes mais neste grupo do que na população 

geral

➢ TDA+H é diagnosticado em 8 – 15% das crianças e em 17% - 52% dos 

adultos com DI

➢ comportamento auto-agressivo é observado em 3% - 15%, 

particularmente no grupo com comprometimento mental severo



Prevalência de problemas de saúde em 

pessoas com deficiência intelectual

➢ depressão, transtornos do espectro autista, transtorno 

compulsivo obsessivo, transtornos de ansiedade, transtornos 

de conduta, transtorno de tiques e outros comportamentos 

estereotipados também são mais comuns nesta população

➢ o estudo da ilha de Wight (1970) revelou que 30% das crianças 

com DM exibiam problemas emocionais ou comportamentais 

comparado a 6% das crianças da população geral



Prevalência de problemas de saúde em 

pessoas com deficiência intelectual

➢ estima-se que 20% dos pacientes com DM apresentem 

epilepsia

➢ a associação de DM e epilepsia aumenta em muito oi risco de 

uma comorbidade psiquiátrica

➢ 1/5 dos paciente com DM apresentam, também, Paralisia 

Cerebral

➢ complicações gastroenterológicas tais como: disfunção 

alimentar, excesso de salivação, refluxo gastro-esofágico e 

constipação são comuns



Prevalência de problemas de saúde em 

pessoas com deficiência intelectual

➢ complicações urogenitais incluem incontinência urinária e 
dificuldades com a higiene menstrual

➢ uma profunda morbidade social afeta indivíduos com DM e 
suas famílias; esta morbidade pode ser medida pela perda de 
empregos, dependência de serviços sociais, prejuízo em 
relações a  longo prazo e sofrimento emocional

➢ prejuízos visuais e auditivos ocorrem em cerca de 50% dos 
casos de DM 



educação
pré-escolar

ensino

fundamental

ensino

médio

ensino de habilidades
acadêmicas básicas

remediação de
déficits acadêmicos

currículo funcional
ou compensatório

Ênfase curricular durante os diversos níveis de escolaridade



Continuum de serviços educacionais 

modificado de Beirne-Smith et al., 1998

exclusivamente classe regular

escola regular com suporte

escola regular com sala de recursos

exclusivamente sala de recursos de escola regular

escola especial 

educação domiciliar

colocação institucional



Fatores de risco biomédicos para 

Deficiência Intelectual

➢ fatores pré-natais 
➢genéticos

➢cromossômicos

➢gênicos 

➢causas múltiplas

➢ fatores perinatais

➢ fatores pós-natais

➢ fatores  desconhecidos



Fatores de risco biomédicos para 

Deficiência Intelectual

➢ fatores pré-natais 
➢genéticos

➢cromossômicos

➢gênicos 

➢causas múltiplas

➢ fatores perinatais

➢ fatores pós-natais

➢ fatores  desconhecidos



Fatores de risco biomédicos para 

Deficiência Intelectual

➢ fatores pré-natais 
➢genéticos

➢cromossômicos

➢gênicos 

➢causas múltiplas

➢ fatores perinatais

➢ fatores pós-natais

➢ fatores  desconhecidos
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