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Um erro inato da biossíntese de neurotransmissores, 
com herança autossômica recessiva, resultante de 
variantes patogênicas (mutações) no gene da dopa 
descarboxilase (DDC) que codifica a enzima AADC1.

A falta da enzima AADC leva a uma deficiência 
combinada severa de dopamina, serotonina e outras 
catecolaminas (noradrenalina e adrenalina)1.

• Hipotonia 

• Distúrbios do movimento, 
incluindo crises oculógiras 

• Falha em atingir quaisquer 
marcos de desenvolvimento

• Déficit pôndero-estatural 

• Sintomas autonômicos

Na forma clássica da doença, os pacientes 
não adquirem linguagem e não adquirem função 
motora ao longo da vida2

Na maioria dos casos, exames de imagem 
cerebral, como ressonância nuclear 
magnética e tomografia computadorizada, são 
normais ou apresentam achados inespecíficos1
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Deficiência de AADC* é um distúrbio hereditário 
raro da síntese de neurotransmissores1

Os pacientes geralmente apresentam os 
sintomas da deficiência de AADC nos primeiros 
meses de vida e têm prognóstico ruim
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Nossas atividades tiveram início em 1961, por meio da inquietude e do empreendedorismo de 
Dona Jô Clemente, nossa fundadora. Ela, junto a outros pais que também acreditavam no potencial 
de seus filhos com deficiência intelectual, criou a APAE DE SÃO PAULO.

Convictos do impacto positivo da inclusão social, 
oferecemos serviços reconhecidos, nacional e 
internacionalmente, atuando em quatro pilares:
• Prevenção e Promoção de Saúde;
• Inclusão Social;
• Defesa e Garantia de Direitos;
• Produção e Disseminação de Conhecimento.

Somos referência no atendimento às pessoas com deficiência intelectual em todo o país e 
nosso objetivo, a partir de agora, é promover cada vez mais a inclusão dessas pessoas na 
sociedade, compartilhando práticas, conhecimento e experiências.
 
Continuamos sendo uma organização da sociedade civil sem fins 
lucrativos e mantemos a nossa estrutura de governança, gestão e 
atendimento especializado.

Ressaltamos ainda que dados como Razão Social, CNPJ, CNES, 
Certificados, Certidões e Fundo de Saúde Gestor também não 
sofrerão alterações, assim como garantimos que todos os serviços 
e práticas serão mantidos exatamente como são realizados 
atualmente, inclusive os endereços de atendimento.

Convidamos você a fazer parte dessa evolução!

Uma nova fase do 
Instituto de Ensino e 

Pesquisa!

O Instituto de EnsinoPesquisa 
APAE DE SÃO PAULO agora 

se chama Centro de 
Ensino, Pesquisa e 

Inovação (CEPI)
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Por uma sociedade acolhedora 
e inclusiva a todas as crianças

Prestes a completar 30 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) continua sendo apontado como uma lei muito avançada. Suas garan-
tias com olhar dirigido a crianças e adolescentes com deficiência destacam 
vários direitos consagrados. Alguns exemplos: 

Art. 3º - A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana: 

Parágrafo único: Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as 

crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação fami-

liar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição 

pessoal de desenvolvimento e aprendizagem. 

Art. 11 - É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde 

da criança e do adolescente. 

§ 1o A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos, sem dis-

criminação ou segregação. 

Art. 70 - É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos 

direitos da criança e do adolescente. 

Parágrafo único: As famílias com crianças e adolescentes com deficiên-

cia terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de pre-

venção e proteção. 

A Constituição Federal e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência seguem na mesma direção. Com isso, há respaldo da legislação 
para atuar de modo convicto pela defesa, garantia de direitos e proteção de 
crianças e adolescentes com deficiência, em atenção às suas singularida-
des e a todas as questões próprias dessa fase peculiar do desenvolvimento. 

Neste contexto, esta edição da Revista DI oferece artigos que expressam 
a riqueza de saberes sobre movimentação das crianças pequenas, sexuali-
dade da pessoa com síndrome de Down, violência contra a pessoa com defi-
ciência, legislação para crianças em cuidado domiciliar e experiência da 
comunidade com inclusão.

Com alegria, queremos proporcionar acesso a conteúdos que refletem a 
complexidade e a riqueza do tema da infância e adolescência, com ênfase 
na deficiência intelectual e no compromisso com a superação de barreiras 
e busca por autonomia.  

A dignidade de crianças e adolescentes com deficiência intelectual não 
resultará apenas o texto de uma lei ou a força da Justiça, mas de nossa con-
duta acolhedora, capaz de assegurar seus direitos. É essa a finalidade de 
todos os que atuam no segmento da infância e da adolescência. 
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Ideias equivocadas ainda podem dificultar a 
expressão do desejo e a construção de relações afetivas 

Francisca Edinete Nogueira de Sousa1, Jack Brandão2 
1Psicóloga do Serviço de Socioeducação do Instituto Jô Clemente�

2Bacharel em letras� Professor titular da Universidade Santo Amaro�

ARTIGO

A expressão da sexualidade, especialmente a de pessoas com deficiência intelectual (DI), 
enfrenta muitos obstáculos. A DI implica limites cognitivos, mas não se deve presumir 
que todos os aspectos da vida de pessoas com síndrome de Down (SD) — incluindo a 
capacidade de expressar a sexualidade e estabelecer relações afetivas de modo efetivo — 
sejam afetados. Este artigo discute a construção da imagem social das pessoas com SD, que 
produz um equívoco comum, segundo o qual elas seriam assexuadas ou apresentariam 
sexualidade exacerbada. O debate é necessário para mudar os preconceitos sobre a 
sexualidade das pessoas com SD, o que impõe barreiras mais difíceis de vencer do que 
as próprias limitações físicas e cognitivas decorrentes da síndrome.

Palavras-chave: Sexualidade; síndrome de Down; Cidadania; Deficiência.

Resumo

Sexualidade e imagem social 
de pessoas com síndrome de Down
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ste artigo discute a construção da 

imagem social de pessoas com 

síndrome de Down (SD) diante 

do que é estabelecido pela socie-

dade, e não do que é imposto pela 

deficiência propriamente dita. 

A caracterização social da SD 

implica busca de explicações de 

aspectos técnicos e emocionais, 

envolvendo os termos formais e o senso comum, por per-

correr todas as relações estabelecidas com a pessoa que 

apresenta alguma deficiência.

A sexualidade merece atenção, por ser parte da per-

sonalidade de cada indivíduo, uma necessidade básica e 

um aspecto do ser humano inseparável dos outros aspec-

tos da vida. Sexualidade é muito mais do que coito ou 

orgasmo; é a energia que motiva a busca pelo amor, pelo 

contato e pela intimidade, e se expressa na forma como 

as pessoas sentem, tocam e são tocadas (OMS, 1975 apud 

EGYPTO, 2003). Pessoas com SD enfrentam diversos obs-

táculos quanto à sexualidade, como as barreiras atitudi-

nais, relacionadas à imagem social sobre a capacidade 

de esses indivíduos expressarem seus desejos e manter 

relações afetivas. A sexualidade torna-se mais difícil de 

ser trabalhada e entendida por causa do déficit cognitivo 

e da dificuldade de abstração das pessoas com SD.

 Ao longo da História, a sociedade sempre teve 

dificuldade em lidar com as diferenças das pessoas, que 

geram medo e criam obstáculos e riscos. As pessoas con-

sideradas deficientes ou limitadas física ou mentalmente 

para a realização de suas tarefas diárias — que nascem 

em todas as épocas, países e classes sociais — eram mal-

tratadas e excluídas de suas sociedades. Sem desapare-

cer, a discriminação foi apenas amenizada.

Na Grécia Antiga, as pessoas com deficiência eram 

sacrificadas ou escondidas, como Platão (2006) comenta 

em A República: “Quanto aos filhos de sujeitos sem valor 

e aos que foram mal constituídos de nascença, as auto-

ridades o esconderão, como convém, num lugar secreto 

e não divulgado”. Em Roma, as crianças com deficiên-

cia podiam ser mortas, purificadas dos maus desígnios 

ou lançadas em esgotos. (GUILHOTO, 2015). Na Idade 

Média, emergiram sentimentos diversos, como rejeição, 

piedade, proteção e supervalorização das pessoas com 

deficiência. O clero, considerado detentor do conheci-

mento, dominava as relações sociais; o direito de exco-

mungar as pessoas conferia poder supremo sobre a 

política e a economia. As pessoas com algum tipo de 

deficiência eram ignoradas e lançadas à mercê da sorte, 

sobrevivendo da compaixão e da caridade humanas. A 

Inquisição e a Reforma Protestante limitaram o poder e os 

abusos do clero, que perdeu hegemonia, mas iniciaram 

a caça e o extermínio dos hereges. Cartas papais orien-

tavam como os suspeitos poderiam ser identificados e 

recomendavam uma dolorosa inquisição para obtenção 

de confissões (PESSOTTI, 1984).

A revolução cultural do Renascimento valorizou a 

dignidade humana. Como resultado, as pessoas com defi-

ciência começaram a ser vistas de modo mais natural, 

embora ainda não fossem aceitas. Começaram a sur-

gir ideias sobre as possíveis causas orgânicas da defi-

ciência, tratada por meio da alquimia, magia e astrolo-

gia. No século XVII, as relações sociais com as pessoas 

com deficiência diversificaram-se e a discussão sobre 

formas de tratamentos médicos e métodos de ensino 

intensificou-se. A aceitação das famílias aumentou, mas 

por muito tempo ainda, no século XVIII, as pessoas com 

deficiência intelectual (DI) permaneciam aprisionadas 

em suas casas. As famílias já não podiam mais se eximir 

de suas responsabilidades, à medida que a deficiên-

cia deixava de ser vista como punição divina. Asilos e 

albergues constituíram-se como espaços de proteção 

alternativos às casas para pessoas com DI, enquanto as 

com deficiência física permaneciam com suas famílias 

(PESSOTTI, 1984).

Em 1918, o psiquiatra francês Jean-Étienne Esquirol 

(1772-1840) propôs a substituição do termo idiotismo por 

idiota, definido como indivíduo com “déficit cognitivo 

de origem orgânica irreversível” (PESSOTTI 1984). Ao 

longo da História, filósofos, médicos e pedagogos bus-

caram as causas e os tratamentos para a DI, diagnosti-

cada mais facilmente a partir dos ensaios de medida 

de inteligência do pedagogo e psicólogo francês Alfred 

Binet (1857-1911). 
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SÍNDROME DE DOWN E SEXUALIDADE
A psicanálise freudiana considera a sexualidade uma 

energia vital que pode ser direcionada para o prazer e 

está vinculada à afetividade, às relações sociais, às fases 

do desenvolvimento da libido infantil (oral, anal e fálica), 

à genitalidade, ao ato sexual, à procriação, ao erotismo 

e à sublimação (FREUD, 1969). De modo mais amplo, 

remete às situações que proporcionam prazer, como os 

afetos, os desejos, a relação com o próprio corpo, as rela-

ções interpessoais e o papel sexual. O papel sexual repre-

senta o conjunto de ações que indicam o gênero de uma 

pessoa para outras. Cada pessoa, por ter uma história e 

uma experiência cultural próprias, vive o papel sexual 

de forma única, resultando na identidade sexual. Ao tra-

tar de sexualidade e DI, é importante lembrar que vonta-

des e desejos são comuns a todo ser humano, a atividade 

sexual pode ser vista como uma busca por segurança e 

proteção, e a conduta sexual é o resultado da interação de 

aspectos biológicos, psicológicos e sociais (ASSUMPÇÃO; 

SPROVIERI, 1993).

A sexualidade ainda é tratada como tabu, por meio 

de repressões sexuais, e se torna ainda mais conflituosa 

quando somada à deficiência e à SD, mas é essencial rever 

os tabus, já que a maioria das pessoas com DI chega à 

puberdade e expressa mudanças decorrentes da matu-

ração sexual (DE PAULA et al., 2005; HOLANDA, 2017; 

MOREIRA, 2011). Na adolescência, os aspectos amorosos 

e criativos da personalidade se intensificam e, em para-

lelo ao desenvolvimento sexual, buscam-se novos víncu-

los sociais estáveis (CALLIGARIS, 2000). Apesar do aflo-

ramento da sexualidade e da busca por liberdade nessa 

fase da visa, em geral a sociedade e as famílias acreditam 

que os adolescentes com SD são assexuados ou manifes-

tam a sexualidade de forma exacerbada.

Para os pais, a negação da sexualidade dos filhos 

com SD pode ser uma forma de proteção contra os even-

tuais perigos da vida, mas essa visão prejudica as rela-

ções afetivas e sexuais dessas pessoas com SD (BASTOS; 

DESLANDES, 2012). Não se sabe exatamente o que os 

indivíduos com SD esperam, necessitam, desejam e pen-

sam sobre sexualidade e o que são realmente capazes de 

fazer em um relacionamento amoroso, mas é certo que 

têm frustrações e fantasias, e são capazes de expressar 

afeto e a própria sexualidade (LUIZ, 2007). A atitude dos 

pais é fundamental na formação da identidade sexual dos 

filhos com DI, já que o comportamento sexual é aprendido 

e reforçado por fatores ambientais. Trabalhar ao mesmo 

tempo as funções cognitivas, emocionais, motoras e sociais 

pode resultar em uma sexualidade saudável, que contribui 

para a afetividade, para a autoestima e para a adequação 

à sociedade (GEJER, 2003). 

É importante dar autonomia para as pessoas com SD 

experimentarem os limites da própria sexualidade e do 

desejo sexual, começando no ambiente familiar, onde 

é inicialmente construída. Szymanski (1988) examinou 

os significados do conceito de família em um bairro da 

periferia de São Paulo e observou ambiguidades nos dis-

cursos entre o modelo idealizado e a realidade. O estudo 

identificou dois conceitos distintos: o de família pensada 

e o de família vivida. A primeira se apoia na tradição, ali-

mentada pelo grupo social, por instituições sociais e pela 

mídia. Já a segunda se refere aos modos habituais de agir 

dos membros da família. O distanciamento entre o pen-

sado e o vivido variava entre as famílias, de acordo com 

a capacidade crítica das pessoas e as condições sociais 

e culturais de seus integrantes. A família pensada seria o 

modelo correto e bom, enquanto a vivida seria o errado e 

ruim. Em muitas famílias, o modelo vivido pode ser total-

mente oposto ao pensado, o que faz com que se desqualifi-

quem e se sintam incompetentes. Tanto as famílias quanto 

os profissionais dessa área muitas vezes se mostram deso-

rientadas para lidar com a sexualidade de pessoas com 

SD, tendendo a ignorá-la e mantendo-as como imaturas 

ou eternas crianças (DE PAULA et al., 2005).

Na teoria sócio-histórica de Vygotsky, é por meio das 

interações com outros seres humanos, ao longo da vida, 

que o homem se constrói e se torna humano. Esse con-

ceito indica o quão difícil deve ser para as pessoas com 

DI se adaptar socialmente e exercer seus direitos e sua 

cidadania de forma satisfatória (OLIVEIRA, 1977). Para 

complicar essa situação, o corpo diferente ou anormal 

passou a ser visto como monstruoso, algo que violaria as 

leis da sociedade e da natureza e explicaria outras dis-

crepâncias. A saída da deficiência da esfera patológica fez 
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com que o corpo com restrição de habilidades fosse doci-

lizado, por meio de intervenção cirúrgica ou reabilitação. 

Dessa maneira, a deficiência tornou-se um fenômeno social 

explicado pelo azar e visto como uma forma de opressão 

provocada por uma lesão corporal e pelas consequentes 

restrições de habilidades (FOUCAULT, 2001). 

A SD não é somente uma condição estabelecida geneti-

camente, com as consequentes dificuldades impostas pela 

deficiência, mas também uma condição que se desenvolve 

a partir da criação da imagem social do indivíduo que 

se apresenta como diferente da maioria da população. 

O que delimita a participação social das pessoas com SD 

são fatores ligados a essa imagem, além da deficiência. A 

inclusão social implica uma nova maneira de ver o outro 

e os fatores relacionados à qualidade de vida desse outro. 

O conceito de deficiência deveria resultar do equilíbrio 

entre as visões biológica e social. Japiassu (1976) ressalta 

a importância do olhar interdisciplinar para compreen-

der um fenômeno que resulta de uma imagem construída 

socialmente. 

CONCLUSÃO
Não há como dissociar a sexualidade do processo de 

formação das pessoas com ou sem deficiência. Não se pode 

presumir que pessoas com deficiência, especialmente SD, 

não sejam capazes de exercer sua sexualidade, a despeito 

das dificuldades impostas pela síndrome. O preconceito 

e a falta de informação dos cuidadores e de profissionais 

podem privar as pessoas com deficiência de expressarem 

seu desejo. Para mudar a situação, é necessário ampliar o 

debate sobre sexualidade, desfazer equívocos, orientar as 

famílias e fortalecer a identidade das pessoas com DI. 
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Ao longo das últimas décadas, a atenção de pesquisadores e profissionais tem 
se voltado para a violência que ocorre no ambiente privado do lar e no seio dos 
relacionamentos íntimos e das relações familiares. O fenômeno acomete com maior 
frequência mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Este 
trabalho discute a violência contra pessoas com deficiência, em especial crianças 
e adolescentes, buscando contribuir para a identificação desse fenômeno e para 
a orientação a respeito de possíveis fluxos de atendimento e encaminhamento e, 
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violência é um problema social 

grave, complexo e multidetermi-

nado, que produz várias vítimas e 

causa sequelas no desenvolvimento 

físico, social e emocional dos envol-

vidos, podendo ser definida como 

o uso intencional da força física ou 

do poder, real ou em ameaça, con-

tra si próprio, contra outra pessoa, 

ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha 

grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicoló-

gico, deficiência de desenvolvimento ou privação (KRUG, 2002).

Crianças e adolescentes com deficiência, por terem menos chan-

ces de receber cuidados adequados de saúde e menor acesso à 

escola, são mais vulneráveis a violência, abusos, exploração e negli-

gência, especialmente se estão institucionalizadas (UNICEF, 2013). 

Apesar das limitações de estudos que examinam a prevalência de 

violência contra crianças e adolescentes com deficiência sem infor-

mações demográficas adequadas sobre os participantes e grupos 

de comparação, estima-se que 26,7% das crianças e dos adolescen-

tes com deficiência sofram algum tipo de violência, com 20,4% de 

prevalência de violência física e 13,7% de abuso sexual. Crianças e 

adolescentes com deficiência têm probabilidade de três a quatro 

vezes maior de sofrer violência, negligência e abuso, quando com-

paradas aos seus pares sem deficiência; a probabilidade é 3,7 vezes 

maior para medidas combinadas de violência, 3,6 vezes maior para 

violência física e 2,9 vezes maior para violência sexual (UNICEF, 

2013). Comparativamente, o risco de serem seriamente feridos em 

decorrência de abuso ou negligência é 1,5 vez maior.

Gênero e tipo de deficiência são fatores de risco importantes 

a considerar. Meninos têm propensão maior do que meninas a 

receber alimentação e cuidados dos pais e, portanto, são pro-

porcionalmente menos vitimadas pela violência. Crianças com 

deficiência intelectual (DI) têm uma probabilidade 4,6 vezes 

mais alta do que seus pares sem DI de serem vítimas de abuso 

sexual (UNICEF, 2013), o que dá suporte empírico à teoria de que 

indivíduos com DI são vistos como mais desamparados e, con-

sequentemente, vítimas ideais para abusadores (PETERSILIA, 

2001). Stalker e McArthur (2010) alertam para o risco maior de 

crianças com problemas de comunicação e/ou sensoriais, que 

podem não conseguir notar ou impedir a aproximação de um 

possível agressor.

VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA
O que torna crianças e adolescentes com deficiên-

cia mais vulneráveis à violência tem sido uma inda-

gação constante de profissionais e pesquisadores. 

Algumas hipóteses estão relacionadas às exigên-

cias de cuidado e ao estresse dos cuidadores, ao 

número significativo de crianças e adolescentes 

institucionalizados e às limitações de comunica-

ção dessa população (UNICEF, 2013). Contudo, 

para compreender de modo abrangente a vulne-

rabilidade de crianças e adolescentes com defi-

ciência, é necessário analisar os fatores de risco 

Meninos têm propensão 
maior do que meninas 
a receber alimentação 

e cuidados dos pais 
e, portanto, são 

proporcionalmente 
menos vitimadas 

pela violência

em diferentes sistemas: sociais, comunitários, fami-

liares e individuais. Os fatores de risco aumentam 

a probabilidade de a criança desenvolver  desor-

dem emocional ou comportamental e incluem atri-

butos pessoais (biológicos e genéticos) do indiví-

duo e aspectos relacionados ao contexto familiar, 

à comunidade e à sociedade (GARMEZY, 1985). A 

própria deficiência pode ser resultado direto de 

atos de violência doméstica, em razão da violência 

cometida pelo parceiro à mulher durante o período 

gestacional, que pode acarretar danos à criança ou 

parto prematuro, ou de maus-tratos e/ou negligên-

cia ao longo dos primeiros anos de vida da criança 

(CRUZ, 2007; WILLIAMS, 2003). 
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A inclusão social de crianças e adolescentes em suas 

comunidades pode ajudar a amenizar a violência, pois, 

inversamente, tornam-se mais vulneráveis à violência ao 

serem separados dos seus pares, vistos como diferentes 

e afastados das mesmas oportunidades sociais e educa-

cionais. Ao dar menos valor à contribuição das crianças 

com deficiência, torna-se mais aceitável o tratamento ina-

dequado ou o uso da violência para com elas (STEINBERG 

& HYLTON, 1998; SOBSEY, 1994). 

Identificar e denunciar casos suspeitos de abuso é difí-

cil por várias razões. Em primeiro lugar, supõe-se que os 

cuidadores nunca farão mal a seus filhos com deficiência 

(SOBSEY, 1994). Além disso, em geral falta treinamento 

aos profissionais da área para lidar com essas situações 

(HIBBARD & DESCH, 2007; KENNY, 2004; MANDERS & 

STONEMAN, 2009).

Os pais, ao se verem diante da deficiência física, senso-

rial e/ou cognitiva dos filhos, têm de lidar com uma reali-

dade complexa e confusa, que pode despertar sentimentos 

semelhantes ao do luto pela perda de uma criança “nor-

mal” (RIBEIRO et al., 2007; BASTOS & DESLANDES, 2008; 

ASANO et al., 2010; PEGORARO & SMEHA, 2013; PALÁCIOS, 

2004). Consequentemente, têm de rever projetos de vida, 

ressignificar seus sonhos e alterar rotinas e estilos de vida 

(OLIVEIRA & POLETO, 2015). Durante esse processo, eles 

podem vir a negligenciar os cuidados, abandonar seus 

filhos em instituições (PALÁCIOS, 2004) ou superproteger 

os filhos, oferecendo mais cuidados do que o necessário 

(PINTANEL et al., 2013; PEGORARO & SMEHA, 2013).

Ao longo do processo de adaptação dos pais a essa 

nova realidade, pode-se observar a dificuldade em man-

ter uma qualidade de vida saudável, podendo surgir ou 

agravar conflitos conjugais, atitudes abusivas em relação 

à criança ou barreiras para manter atividades de lazer e 

amizades (NUNES, 2008; PALÁCIOS, 2004). Os recursos de 

enfrentamento para lidar com a deficiência serão deter-

minantes para o significado da experiência e das vivên-

cias dos familiares (FIAMENGHI JUNIOR & MESSA, 2007). 

As famílias de crianças com deficiência, para manter 

o equilíbrio e a harmonia, necessitam de uma rede de 

apoio social (GUALDA et al., 2013a), que pode ser com-

posta por parentes, amigos ou serviços de educação, saúde 

e assistência ou religioso (MAIA & WILLIAMS, 2005). A 

rede pode oferecer apoio emocional, instrumental ou 

material e informações sobre como lidar com os filhos, já 

que algumas famílias podem estar despreparadas para 

identificar as situações de risco e proteger as crianças. 

Uma pesquisa sobre os recursos e necessidades de pais 

de crianças com deficiência verificou a necessidade de 

maior apoio prático, instrumental, informacional e social 

(GUALDA et al., 2013b).

A coesão e a afetividade familiar são fatores impor-

tantes de proteção contra a violência de crianças e ado-

lescentes com deficiência (MAIA & WILLIAMS, 2005). 

Hospitalizações frequentes e crianças que não respon-

dem ao afeto ou não o demonstram ou têm problemas 

de comportamento podem dificultar os vínculos com os 

pais, colocando-as em risco. Indivíduos dependentes de 

cuidados diários podem não saber quando o comporta-

mento do cuidador é inapropriado, não discriminando 

potenciais situações abusivas. Do mesmo modo, podem 

ter sido educados para sempre obedecer ao cuidador, 

sem questionar ou resistir a suas solicitações.

Outro ponto que merece destaque é a dependência 

emocional em relação aos cuidadores. Comumente, crian-

ças e adolescentes com deficiência podem ter dificuldade 

em estabelecer e manter um círculo de amizades, por 

causa de restrições de acesso a locais que propiciariam 

essas trocas e/ou a rotina de cuidados, que compromete 

o tempo de lazer. Por não terem vínculos com outras pes-

soas e com receio de perder a única fonte de atenção e 

suporte emocional, podem corroborar o pacto do silêncio 

com o cuidador, na tentativa de manter a relação de que 

dependem. Verifica-se, portanto, que a vulnerabilidade 

da criança e do adolescente com deficiência envolve 

uma somatória de fatores em diferentes contextos. A cul-

tura que estabelece as relações de poder e controle entre 

cuidadores e criança e a falta de vínculo e humanização, 

isolando-a ou não permitindo contatos externos, podem 

deixar as crianças vulneráveis a abusos e incapazes de 

denunciar as experiências abusivas. É importante reforçar 

os procedimentos para reportar casos de abuso e moni-

torar as investigações dos casos suspeitos para prevenir 

a violência contra esse público. 
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FLUXOS DE ATENDIMENTO
Crianças e adolescentes com deficiência devem ser vis-

tos como um grupo de alto risco, e é primordial a identi-

ficação e a notificação dos casos de violência aos órgãos 

responsáveis por sua proteção, para a visibilidade do pro-

blema e o atendimento e o acompanhamento dos envol-

vidos (UNICEF, 2013; MURARO et al., 2008).

Com a promulgação do Estatuto de Criança e do 

Adolescente, em 1990 (BRASIL, 1990), crianças e adoles-

centes passaram a ter a proteção contra qualquer forma 

de negligência, discriminação, exploração, violência, cruel-

dade e opressão, sendo dever de todos zelar pela sua dig-

nidade. Consequentemente, diante de um caso suspeito 

ou confirmado de abuso ou maus-tratos, o familiar ou o 

profissional tem obrigação de comunicá-lo ao Conselho 

Tutelar ou outro órgão de proteção à criança; não é pre-

ciso fazer uma denúncia formal à delegacia ou a outro 

órgão da polícia. Não é necessário ter uma confirmação 

do caso para proceder à comunicação ao órgão compe-

tente (BRINO et al., 2011).

Após a notificação ao Conselho Tutelar, será iniciado o 

processo de averiguação da suspeita. Ao analisar a situa-

ção, o conselheiro realizará os encaminhamentos neces-

sários para a rede de proteção do município, que pode 

envolver serviços de saúde, assistência social, escola, ati-

vidades no contraturno etc., além de intervenções, como 

visitação domiciliar e programas de capacitação parental, 

que se mostraram eficazes na prevenção da violência e 

na atenuação de suas consequências (UNICEF, 2013). Em 

casos mais graves, pode-se proceder ao afastamento da 

criança do convívio com o agressor, à investigação policial 

e ao processo judicial (BRINO et al., 2011). Esses procedi-

mentos não são específicos a crianças e adolescentes com 

deficiência, que podem enfrentar dificuldades adicionais 

por causa do possível despreparo dos profissionais e de 

barreiras comunicacionais.

CONCLUSÕES
Crianças e adolescentes com deficiência estão mais vulne-

ráveis a abusos ou negligência, em consequência da cul-

tura de exclusão social dessa população, das dificuldades 

e da sobrecarga dos cuidadores ou mesmo das dificulda-

des de denunciar o abuso. A falta de dados consistentes 

sobre a incidência de abuso e a negligência em crianças 

com deficiência representa a maior barreira para planejar, 

implementar e avaliar programas preventivos para essa 

população (HORNER-JOHNSON & DRUM, 2006; KENDALL-

TACKETT et al., 2005; MARGE, 2003).

Crianças e adolescentes 
com deficiência estão 

mais vulneráveis a 
abusos ou negligência, 

em consequência da 
cultura de exclusão 

social dessa população, 
das dificuldades e da 

sobrecarga dos cuidadores 
ou mesmo das dificuldades 

de denunciar o abuso
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A prevenção da violência contra crianças e adoles-

centes com deficiência implica mudanças sociais sobre os 

limites e direitos desses indivíduos, fortalecimento dos vín-

culos familiares, garantia de acesso a serviços e suportes 

necessários tanto à criança quanto à família e treinamento 

de profissionais da área para identificar sinais de abuso e 

negligência. O trabalho em rede com a família, os profis-

sionais e as instituições é fundamental para assegurar o 

atendimento mais eficaz e eficiente às crianças com defi-

ciência e suas famílias.
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desenvolvimento motor e a deficiên-

cia intelectual são características 

mencionadas com frequência nos 

estudos com bebês e crianças com 

trissomia 21-síndrome de Down 

(T21-SD) (HERRERO et al., 2017; 

ÂNGULO-BARROSO et al., 2013; 

MANCINI et al., 2003). Um estudo anterior sobre o repertó-

rio motor de bebês com SD entre 3 e 5 meses, avaliados pelo 

método de Prechtl, indicou que 30% dos lactentes avaliados 

apresentaram movimentos adequados e específicos para a 

faixa etária. A taxa de movimentos anormais/irregulares (com 

grande amplitude, alta ou baixa velocidade) ou falta de movi-

mentos foi observada em 70% do grupo (HERRERO et al., 2017). 

A descrição e a avaliação do desenvolvimento motor 

proposta por Prechtl et al. (1997) e Einspieler (2008) des-

crevem uma trajetória de movimentação espontânea 

Os gestos resultantes da atividade cortical espontânea traduzem a 
condição do sistema nervoso central para estruturação e aquisição 

de habilidades motoras, sensoriais e cognitivas 
Dafne Herrero1, Cristina Hamamura Moriyama2, Thais Massetti3, Zan Mustacchi4, Paulo Rogerio Gallo5

1Fisioterapeuta� Pós-doutora pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP)�
2Fisioterapeuta� Professora da Universidade Cidade de São Paulo (UNICID)� Doutoranda pela FSP-USP�

3Fisioterapeuta� Doutora pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP)�
4Médico geneticista� Coordenador do Ambulatório de Genética do Hospital Infantil Darcy Vargas, São Paulo�
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O desenvolvimento motor e a deficiência intelectual (DI) são características mencionadas com frequência nos estudos com bebês 
e crianças com trissomia 21-síndrome de Down (T21). A taxa de movimentos anormais/irregulares ou falta dos movimentos 
pode chegar a 70% nesse grupo. O objetivo deste estudo foi identificar o valor preditivo de General Movements Assessment 
(GMA; em português: avaliação de movimentos espontâneos) para o desenvolvimento infantil aos 2-3 anos de idade avaliados 
pela Ages & Stages Questionnaries (ASQ-3). Trata-se de um estudo longitudinal, com amostragem de conveniência de dois 
serviços de atendimento especializado na assistência a bebês e crianças com T21 na cidade de São Paulo. Observou-se diferença 
estatisticamente significativa na análise de variância (ANOVA) entre os grupos de 3-5 meses de idade do estudo anterior e 
os de 2-3 anos deste estudo, segundo classificação de GMA para as categorias comunicação, desenvolvimento motor grosso, 
motor fino e pessoal-social, e resolução de problemas. Os participantes com movimentos adequados nos primeiros meses de 
vida também apresentaram melhor desempenho motor e cognitivo na ASQ-3. Os movimentos espontâneos, se ocorrem de 
forma esperada para a idade, podem ser um importante início para regularizar e aprimorar as habilidades motoras, sensoriais 
e cognitivas necessárias para o pleno desenvolvimento de bebês e crianças com T21.

Palavras-chave: Desenvolvimento motor; Avaliação infantil; Movimentação espontânea; Síndrome de Down; T21; 
Fisioterapia.

Resumo

desde imagens fetais, feitas por ultrassom, até os 5 meses 

de idade, quando o bebê inicia o controle voluntário dos 

movimentos. Na sexta semana de vida começam os cha-

mados writhing movements, como se fossem contorções 

musculares, que, a partir da nona semana, evoluem para 

movimentos mais coordenados e com menor amplitude, 

os fidgety movements, no pescoço, nos membros e no 

tronco. Esses movimentos mostraram-se alterados em 

70% da amostra do estudo anterior (HERRERO et al., 2017).

A movimentação espontânea coexiste com outros movi-

mentos, como bocejos, chutes e tapas, na visão de Prechtl 

et al. (1997) e Einspieler (2008). A observação detalhada 

visa uma predição do atraso motor, pela total ausência da 

movimentação ou por sua alteração. Einspieler e Prechtl 

(2005) argumentam que, se podemos observar os movi-

mentos sob atividade cortical espontânea todo o tempo 

e se eles estão alterados, então poderíamos associá-los 
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com alteração cortical e fazer uma predição sobre o eventual atraso 

motor e/ou cognitivo. Portanto, esses movimentos traduzem a con-

dição do sistema nervoso central para estruturação e aquisição de 

habilidades motoras, sensoriais e cognitivas. 

Para aprofundar o trabalho com o grupo previamente examinado, 

planejamos e executamos a investigação do valor preditivo da avalia-

ção motora dos movimentos espontâneos como forma de follow-up aos 

familiares dos participantes, diagnóstico e prognóstico para as catego-

rias de desenvolvimento motor grosso e fino e pessoal-social, comunica-

ção e resolução de problemas, segundo a Ages & Stages Questionnaries 

(ASQ-3) (SQUIRES et al., 2009). 

OBJETIVO
Este estudo examinou o valor preditivo da avaliação dos movimentos 

espontâneos ou General Movements Assesment (GMA) para o desenvol-

vimento infantil aos 2 anos de idade por meio da ASQ-3. Os movimentos 

espontâneos ocorrem de maneira regular e podem ser iniciados, modu-

lados e finalizados de maneira consciente pelo sistema nervoso central.

MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de um estudo longitudinal, com amostragem de conve-

niência de dois serviços de atendimento especializado na assistência 

a bebês e crianças com T21: a APAE DE SÃO PAULO e o Ambulatório 

de Genética do Hospital Infantil Darcy Vargas, ambos na cidade de 

São Paulo. Os critérios de inclusão foram: crianças com idade entre 2 

e 3 anos que já tivessem sido avaliadas pela equipe no estudo ante-

rior, quando tinham entre 3 e 5 meses. Os critérios de exclusão foram: 

diagnóstico de qualquer outro tipo de distúrbio neurológico ou físico 

associado a T21 e uso de medicação que pudesse interferir no desem-

penho motor. Participaram do estudo 21 crianças.

As variáveis quantitativas foram examinadas por meio de estatís-

tica descritiva, que examinou e sintetizou o conjunto de dados, com dis-

tribuições em medidas de tendência central e de variabilidade; já os 

dados qualitativos foram apresentados em frequência absoluta e rela-

tiva. Utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk para verificar a distribuição dos 

dados. Para comparação intergrupos foi utilizado teste de análise de 

variância (ANOVA), que determinou as distribuições com normalidade. 

Foi utilizado o teste de post hoc de Bonferroni e realizada a análise de 

regressão linear para estimar a influência da pontuação da escala de 

desenvolvimento de acordo com a idade das crianças. Considerou-se 

como variável dependente “idade agora”, e as variáveis independentes 

foram “comunicação”, “desenvolvimento motor grosso”, “desenvolvimento 

O escore motor 
otimizado dos 
movimentos 
espontâneos 

dos bebês com 
SD mostrou-se 
menor do que 

em lactentes com 
desenvolvimento 

neurológico 
normal, mas 

maior do que nos 
posteriormente 
diagnosticados 
com paralisia 

cerebral
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motor fino”, “resolução de problemas” e “desenvolvimento 

pessoal-social”. O nível de significância adotado foi de 5%. 

O programa estatístico utilizado foi o Stata versão 12.0.

O método de Prechtl et al. (1997) ou GMA tem sido lar-

gamente utilizado como ferramenta diagnóstica para ava-

liação qualitativa dos movimentos e detecção precoce de 

disfunção cerebral, e foi adotado na primeira parte deste 

estudo (HERRERO et al., 2017). A observação de um vídeo 

dos movimentos generalizados de um recém-nascido, que 

deve ser filmado por dois minutos na primeira etapa da 

avaliação, permite que um observador treinado avalie a 

atividade motora, com alto índice de concordância entre 

diferentes observadores (EINSPIELER et al., 2016). O bebê 

ou criança deve estar em decúbito dorsal (barriga para 

cima), vestido apenas com body, em estado de vigília. A 

câmera de vídeo ou do celular, posicionada sobre o corpo 

do bebê, filmará seus gestos espontâneos durante dois 

minutos. Os critérios avaliados são de fluência, velocidade, 

variabilidade e exploração dos planos de movimentos. 

O escore motor otimizado dos movimentos espontâneos 

dos bebês com SD mostrou-se menor do que em lacten-

tes com desenvolvimento neurológico normal, mas maior 

do que nos posteriormente diagnosticados com paralisia 

cerebral (HERRERO et al., 2017).

A avaliação realizada neste estudo, em continuação 

ao anterior, foi a ASQ-3, utilizada para avaliação global 

do desempenho infantil nas categorias de “comunicação”, 

“desenvolvimento motor grosso”, “desenvolvimento motor 

Tabela 1. Descrição da variável “Descrição do padrão” segundo General Movements Assessment.

Variáveis dos fidgety movements Normal  
n (%)

Anormal 
 n (%)

Ausente 
 n (%)

Braços fixos para mover as pernas - - 1 (11,1)

FM característicos de T21 2 (22,2) 2 (66,6) 1 (11,1)

FM característicos de T21 (devagar) - - 1 (11,1)

FM característicos de T21 (rápido) - 1 (33,3) -

Rotação interna e pronação de braço esquerdo 3 (33,3) - -

Rotação interna e pronação de braço direito 2 (22,2) - -

Rápido 2 (22,2) - 1 (11,1)

Monótono - - 3 (33,3)

Monótono e rápido - - 2 (22,2)

Tabela 2. Análise do desenvolvimento infantil segundo a General Movements Assessment, com categorias da Ages & Stages Questionnaries.

Variáveis Normal (n=9)  FM anormal (n=3) FM ausente 
(n=9) p*

Idade em meses 28 (2,8) 27,33 (2,5) 29,5 (3,3) 0,419

Comunicação 40,5 (5,8) 25 (5) a 23,8 (7,4) a <0,001

Desenvolvimento motor grosso 31,6 (7,5) 23,3 (2,8) 18,8 (4,8) a 0,001

Desenvolvimento motor fino 35 (4,3) 25 (8,6) 21,6 (6,6) a <0,001

Resolução de problemas 37,7 (4,4) 23,3 (7,6) a  22,7 (7,1) a  <0,001

Desenvolvimento pessoal-social 36,1 (8,5) 28,3 (2,8) 21,6 (4,3) a <0,001

*Teste de ANOVA; asignificância com grupo normal; bsignificância com grupo anormal.
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fino”, “resolução de problemas” e “desenvolvimento pes-

soal-social”. As perguntas são separadas por faixa etária 

e oferecem às crianças desafios que ainda não conhe-

cem e atividades que realizaram com sucesso, somando 

o escore final para avaliação “adequada para idade”, “em 

risco” e “atraso”.

Os materiais utilizados na avaliação são figuras para 

identificação de sons e formas, atividades com o apoio 

de um único pé, trocas posturais, maneiras de explorar 

e manusear objetos menores, palavras e expressões utili-

zadas de forma contextualizada e por solicitação, gestos 

de imitação e sinais de compreensão das atividades pro-

postas. A duração é de cerca de 45 minutos, a depender 

da compreensão e execução das categorias.

RESULTADOS
A Tabela 1 apresenta os movimentos da análise descritiva 

da variável “Descrição do padrão”, segundo a classificação 

de GMA. Na categoria normal, as crianças apresentaram 

maior prevalência de “Rotação interna e pronação do braço 

esquerdo”, com 33,3% da amostra. No grupo anormal, a 

maior prevalência foi de “fidgety movements caracterís-

ticos de T21”, com 66,6% das crianças com movimentos 

mais amplos e velocidade alterada. No grupo ausente, a 

maior prevalência (33,3%) foi de “movimentos monótonos”.

A Tabela 2 expõe uma diferença estatisticamente sig-

nificativa na ANOVA entre os grupos segundo GMA para 

todas as variáveis categóricas — “comunicação”, “desen-

volvimento motor grosso”, “desenvolvimento motor fino”, 

“resolução de problemas” e “desenvolvimento pessoal-so-

cial”. Para todos que obtiveram movimentos adequados 

nos primeiros meses de vida, o escore na ASQ-3 também 

foi de melhor performance motora e cognitiva.

A Tabela 3 apresenta uma diferença estatisticamente 

significativa no modelo 1 apenas para “desenvolvimento 

motor grosso” (β =0,34; p=0,025). Há aumento na idade de 

0,34 meses para cada ponto na escala para “desenvolvi-

mento motor grosso”. 

DISCUSSÃO 

O desenvolvimento motor consiste de dois processos: o 

primeiro é o controle motor ou como o movimento é pro-

duzido, a habilidade de regular ou dirigir os mecanismos 

essenciais para o movimento se realizar; o segundo é o 

aprendizado motor ou como o movimento é aprendido, 

o conjunto de processos associados com a prática ou 

experiência que leva a uma relativa mudança perma-

nente na capacidade de produzir uma ação. 

A relevância da informação por input sensorial, sua 

variação, sua significância e a motivação ao movimento são 

Tabela 3. Modelo de regressão entre “idade agora” e comunicação, desenvolvimento motor grosso, desenvolvimento motor fino, 
resolução de problemas e desenvolvimento pessoal-social.

Modelos 
β 95%CI p r-ajustado

Modelo 1 - Idade agora

Comunicação -0,19 -0,47; 0,07 0,147

0,222

Desenvolvimento motor grosso 0,34 0,05; 0,63 0,025*

Desenvolvimento motor fino 0,18 -0,17; 0,55 0,287

Resolução de problemas -0,10 -0,40; 0,19 0,482

Desenvolvimento pessoal-social -0,06 -0,29; 0,17 0,583

General Movements

Normal Ref

Anormal -0,71 -6,48; 5,04 0,792

Ausente 2,96 -2,65; 8,58 0,274

*Significância p=<0,05.
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aspectos que podem intervir na performance motora e cog-

nitiva, segundo estudos como o de Einspieler (2016) sobre 

o movimento espontâneo e sua regularidade. Halsband 

& Lange (2006) acrescentam que esse processo pode 

ser dividido em três estágios: inicial, com baixa perfor-

mance sob guia de orientação sensorial, forma irregular 

de movimento, tempo variável de performance; interme-

diário, com aprendizado gradual do mapa sensório-motor 

e aumento da velocidade; e avançado, com as categorias 

rápido, automatizado, hábil, isócrono movimento e área 

total de controle sensorial.

Conhecendo o que deve ser observado, as mudanças 

para aprimoramento do desenvolvimento e os recursos dis-

poníveis para intervenção, podemos sugerir formas para 

auxiliar na construção do mapa motor de forma mais con-

trolada e protegida. Como a experimentação dos fidgety 

movements pode ter valor preditivo para um desenvolvi-

mento mais adequado de desempenho infantil, pode-se 

aprimorar e estimular tais movimentos nos bebês com T21.

Em estudo com bebês de 7 meses de idade com estimu-

lação de marcha como a esteira, o movimento das pernas 

diminuiu quando Thelen (1986) segurou a criança em seus 

braços, deixando-a em pé, mas aumentou imediatamente 

quando a esteira foi ligada. A autora sugere que esse resul-

tado se deve à necessidade de troca de passos, ao alongar 

uma das pernas para trás e procurar por apoio e força 

de estabilização; seria uma estratégia para permanecer 

com uma base de equilíbrio estável e obter uma postura 
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de endireitamento. A retirada de carga do tornozelo e 

o alongamento da articulação do quadril, ambos com a 

necessidade de manter o tronco simétrico e em equilí-

brio, são exemplos de eventos de estimulação da mar-

cha na esteira. Apenas no 

segundo ano da aquisição 

de marcha é que os bebês 

apresentam um padrão 

refinado de movimento 

(THELEN, 1986). Ulrich & 

Ulrich (1995) também cita-

ram o controle de tronco, 

que permite movimentos 

como o de se sentar por 

30 segundos sem apoio, 

como critério de inclusão 

na amostra de lactentes 

com T21, em razão da necessidade de alinhamento e for-

talecimento muscular e das habilidades motoras, senso-

riais e cognitivas. 

Ulrich & Ulrich (1995) registraram um ganho na aquisi-

ção motora, sensorial e cognitiva dos bebês durante os exer-

cícios de estimulação. O mesmo grupo de pesquisadores 

examinou com a mesma metodologia os efeitos de quatro 

variáveis — solado da esteira de velcro ou com protube-

râncias e uso de cinto de estabilização pélvica ou de peso 

nas pernas — durante o período de transição de padrão 

motor (ULRICH et al., 2008). 

A intervenção realizada 

com o controle de tronco 

e com tempo de transição 

instável, explicada na teo-

ria dos sistemas dinâmicos 

(BERNSTEIN, 1967), traz a 

possibilidade de auxiliar 

de forma exógena e especí-

fica a formação do padrão 

adequado e funcional de 

movimentos (ULRICH et al., 

2008; LATASH et al., 2010).

Com base nesses estudos e na avaliação de 21 crian-

ças, pôde-se concluir que os movimentos espontâneos, se 

ocorrem de forma esperada para a idade, podem ser um 

importante início para regularizar e aprimorar as habilida-

des motoras, sensoriais e cognitivas do desenvolvimento 

de bebês e crianças com T21. 

Como a experimentação 
dos fidgety movements pode 

ter valor preditivo para 
um desenvolvimento mais 
adequado de desempenho 

infantil, pode-se aprimorar e 
estimular tais movimentos nos 

bebês com T21
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Estimulação sensorial em 
bebês prematuros
com redes de balanço
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Uma das causas mais importantes de mortalidade infantil é a prematuridade, que abrange 
recém-nascidos (RNs) com idade gestacional (IG) inferior a 37 semanas e atinge mundialmente 
cerca de 10% dos nascidos a cada ano. Como está associada a riscos para o desenvolvimento 
neuropsicomotor, medidas de estimulação precoce são importantes desde o nascimento. O uso 
de redes de balanço em incubadoras é uma possibilidade de estimulação sensorial nessa fase, 
sendo uma forma de intervenção simples e de baixo custo, que pode promover benefícios à 
saúde e ao desenvolvimento do bebê. A utilização padronizada das redes pode tornar a unidade 
pediátrica mais humanizada, promovendo maior conforto para o RN prematuro e a sua família, 
além de tornar o ambiente de trabalho mais agradável para a equipe assistencial.

Palavras-chave: Prematuridade; Recém-nascido; Rede de balanço; Estimulação sensorial. 

Resumo

m recém-nascido (RN) é considerado prematuro quando nasce antes 

de completar 37 semanas de idade gestacional (IG). A prematuridade 

é dividida em extrema (abaixo de 28 semanas de IG), acentuada (entre 

28 e 31 semanas) e moderada (entre 32 e 36 semanas). As crianças 

prematuras são também chamadas de pré-termo; caso o nascimento 

ocorra entre 37 e 42 semanas de IG completas, são consideradas termo; 

e, depois deste período (42 semanas e 1 dia de IG), são chamadas de 

pós-termo. Os recém-nascidos pré-termo (RNPTs) correspondem a 10% do total de nascimentos 

do mundo. O Brasil ocupa o 10º lugar entre os países com mais nascimentos prematuros; 7,2% 

das crianças nascidas vivas no país entre 2000 e 2010 foram pré-termos (DATASUS, 2019; WHO, 

1977; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).

A prematuridade comumente vem associada ao baixo peso ao nascer, o que constitui um 

motivo de preocupação para o sistema público de saúde. Um RN tem peso extremamente baixo 

ao nascer (com menos de 1.000 g), peso muito baixo (com menos de 1.500 g) e baixo peso (com 

menos de 2.500 g) (DATASUS, 2019; LORENA & BRITO, 2009). O baixo peso ao nascer repre-

senta o fator de risco isolado mais importante para a mortalidade infantil. Em 2016, houve uma 

média de 14 mortes de crianças com menos de 1 ano de idade para cada 1.000 nascidos vivos 

no Brasil, com um aumento de 4,8% em relação ao ano anterior; na Região Norte a taxa foi de 18 
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mortes para cada 1.000 nascidos vivos; e, na Região Sul, 

de 10 mortes para cada 1.000 nascidos vivos (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2019). O cuidado adequado do RN, principal-

mente o prematuro, é de importância fundamental para 

a redução dessas taxas.

Atualmente, mesmo com alto risco de mortalidade, 

a maioria dos RNPTs sobrevive em consequência dos 

recursos farmacológicos e tecnológicos e dos cuidados 

oferecidos nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatais 

(UTINs), que melhoraram bastante a assistência a essas 

crianças (DALZIEL et al., 2007; LORENA & BRITO, 2009; 

ALMEIDA, et al., 2013; ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE, 

2017). A sobrevivência do RNPT requer, muitas vezes, 

intervenções dolorosas e repletas de estímulos negativos 

(excesso de luz e ruídos, coleta de exames, suporte ven-

tilatório invasivo e não invasivo, nutrição por vias alter-

nativas, manipulações frequentes, entre outros). Por outro 

lado, a neuroplasticidade dos primeiros meses de vida 

favorece uma melhor resposta à estimulação sensorial 

positiva (ARAÚJO et al., 2013). 

Ainda assim, como a prematuridade implica altos custos 

de internações e pode causar sequelas, medidas de estimu-

lação sensorial precoce são importantes desde o nascimento 

para evitar ou minimizar eventuais danos ao desenvolvimento 

neuropsicomotor (LORENA & BRITO, 2009; DALZIEL et al., 

2007; ALMEIDA et al., 2013; LINSELL et al., 2017). Vários estudos 

indicaram que a estimulação sensorial associada à estimula-

ção tátil-cinestésica, auditiva, visual, vestibular (regulação do 

equilíbrio), pode ser mais benéfica ao desenvolvimento do 

RNPT do que apenas a manipulação e a estimulação míni-

mas (WHITE-TRAUT et al., 2002, 2004, 2009; FERREIRA & 

BERGAMASCO, 2010; PINEDA et al., 2017).

Zimmerman & Barlow (2012) utilizaram um dispositivo 

que promove estimulação vestibular a um ritmo e frequên-

cia reguláveis e observaram aumento discreto da saturação 

periférica de oxigênio (SpO2), aumento da frequência respi-

ratória (FR) e manutenção da frequência cardíaca (FC) em 

bebês prematuros. Outro estudo mostrou que a estimulação 

vestibular com o uso de balanço no lençol por 5 minutos 

reduziu o estresse e a perda de peso (JESUS et al., 2015). 

O posicionamento do bebê na rede, por si só, pode ser 

considerado um estímulo sensorial. Em UTINs, técnicas 

de posicionamento que simulam o ambiente intrauterino 

são muito utilizadas. Este é o caso dos ninhos ou redes 

de balanço, que favorecem a postura flexora (na qual o 

bebê mantém braços e pernas em flexão) normal para 

essa fase do desenvolvimento e a organização sensorial 

dos prematuros. 

Instaladas em incubadoras, as redes de balanço esti-

mulam reflexos e comportamentos coordenados, como as 

mãos próximas à boca, além do equilíbrio devido, em conse-

quência dos movimentos suaves contínuos (Figura 1). Dessa 

forma, procura-se superar os efeitos da falta de contenção e 

a ação das forças extrauterinas e de influências sensoriais 

(KELLER et al., 2003; LINO et al., 2015; COSTA et al., 2016). 

O uso de redes de balanço promove regulação ou 

diminuição da FC e da FR, diminuição dos sinais de dor, 

comportamentos mais organizados, redução do cortisol 

salivar (marcador de resposta ao estresse e prejudicial ao 

desenvolvimento cerebral), melhor progressão de dieta e 

do estado de alerta à manipulação, repercutindo em menor 

tempo de internação. Alguns estudos indicam queda da 

SpO2 em bebês com distúrbios respiratórios, embora outros 

tenham registrado estabilidade ou mesmo alta da SpO2, 

sugerindo que, quando utilizada corretamente, a rede 

não compromete as vias aéreas superiores dos bebês. 

Além disso, a rede não deve ser usada sem supervisão 

quando os bebês começam a rolar ou forem mais velhos 

(BOTTOS et al., 1985; ZANARDO et al., 1995; KELLER et 

al., 2003; RIBAS et al., 2015; LINO et al., 2015; COSTA et al., 

2016; WHITE-TRAUT et al., 2002, 2004, 2009; FERREIRA 

& BERGAMASCO, 2010; GIAMELLARO et al., 2018). 

Em contrapartida, em um estudo com 26 bebês — a 

termo, com peso superior a 2.500 g e nota de Apgar supe-

rior a 5 no quinto minuto, em aleitamento materno exclusivo, 

atendidos na Maternidade do Hospital Universitário Ana 

Bezerra (HUAB) da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN) — não houve desfecho adequado. Em 

uma avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor, 

seis meses após o nascimento, o grupo de bebês que uti-

lizou a rede de balanço, em comparação com o que não 

a utilizou, apresentou valores inferiores na escala Alberta 

Infant Neuromotor Scale (AIMS). A postura em pé também 

apresentou diferença estatística significativa, sugerindo 
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grupo que ficou na rede nem diferenças no ganho de peso, 

na SpO2 e em outras variáveis analisadas nos dois grupos.

 Diferentemente, em outro estudo com 12 RNs com IG 

média de 36 semanas e peso médio de 2.403 g, os bebês 

com menos dias de vida ganharam menos peso do que 

os mais velhos, FC e SpO2 também não apresentaram dife-

rença entre os grupos, mas o escore de estresse foi melhor 

no grupo que usou a rede de balanço. Os autores desse 

trabalho recomendaram o uso da rede nas UTINs como 

estratégia de humanização, devido aos seus benefícios e 

à possibilidade de não prejudicar a situação clínica dos 

bebês (LINO et al., 2015). Do mesmo modo, outro estudo 

verificou que 10 RNPTs submetidos às redes de balanço 

apresentaram comportamento mais calmo e tranquilo que 

os outros 10 que não a utilizaram, nos quais houve varia-

ções de posturas, choro e estresse frequentes (NOGUEIRA 

et al., 2018). Notou-se também melhora significativa nos 

sinais vitais e na dor nas posições supina e prona, indi-

cando que é importante realizar mudança de decúbitos 

e posicionamentos de RNPTs internados em UTIN, por 

se tratar de métodos não invasivos e de baixo custo que 

proporcionam benefícios para o seu desenvolvimento 

(QUEIROZ et al., 2017).

CONCLUSÃO
A rede de balanço é uma forma de intervenção sim-

ples  e de baixo custo, que pode promover benefícios à 

saúde e ao desenvolvimento do bebê prematuro, além de 

pior padrão de desenvolvimento dos bebês colocados em 

rede de balanço após o nascimento. Houve como limita-

ção o tamanho amostral (grupo controle com apenas sete 

bebês) e o fato de que a rede poderia influenciar o desen-

volvimento neuromotor por favorecer a postura supina (de 

face para cima) e limitar as variações de postura durante 

o descanso (BEZERRA et al., 2014).

Um estudo descritivo e observacional, com um ques-

tionário semiestruturado aplicado a 34 profissionais de 

serviços de saúde envolvidos na assistência a RNPT em 

UTINs de hospitais públicos da Região Metropolitana do 

Recife, indicou que 91,17% dos participantes nunca haviam 

utilizado a rede como recurso de posicionamento, mas 

44% acreditavam em seus benefícios. Os recursos mais 

frequentes eram o rolinho, utilizado por 100% dos pro-

fissionais, e o swaddle (cueiro usado para conter/enro-

lar o bebê), por 88%. Os autores concluíram que o uso 

desses recursos pode favorecer a recuperação do RNPT 

(ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE, 2017).

Keller et al. (2003) avaliaram 20 RNPTs com IG de, no 

mínimo, 31 semanas e peso superior a 1.500 g, sem anoma-

lias congênitas ou necessidade de oxigênio ou alimentação 

intravenosa e clinicamente estáveis. Os bebês, em pares, 

foram divididos em dois grupos — um de cada par foi alea-

toriamente colocado em posição supina na rede e o outro 

ficou na posição prona (de face para baixo) — e obser-

vados durante 3 horas no período da manhã, por 10 dias 

consecutivos. Não se verificou qualquer efeito adverso no 

Figura 1� Rede de balanço em incubadora na Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais do Hospital Universitário da 
Universidade de São Paulo (UCIN-HU-USP)

Imagens do acervo de Giovanna Brunelli de Cusates.
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tornar a unidade neonatal mais humanizada, promovendo 

maior conforto aos RNs, geralmente submetidos a proce-

dimentos estressantes, e tornando o ambiente de trabalho 

melhor para a equipe e mais aconchegante para familiares 

ou responsáveis pelo RN.

A maioria dos estudos analisados não identificou efei-

tos prejudiciais do uso da rede, mas reforça a necessidade 

de estudos complementares sobre suas possibilidades de 

utilização e maior propagação de seus benefícios para 

profissionais de saúde envolvidos nos cuidados de RNs. 
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Reforçando a Constituição de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990 
garante o direito à saúde das crianças e dos jovens, assegurando o tratamento pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) aos que tiverem deficiência e atribuindo ao Poder Público 
a incumbência de “fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, medicamentos, 
órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação 
ou reabilitação para crianças e adolescentes”. No entanto, a implantação de políticas 
públicas em Saúde e Assistência ainda apresenta desafios, que não se resume apenas 
à carência de recursos estatais, mas também à necessidade de conjugar a vontade da 
criança e do adolescente com a dos genitores. Este artigo examina as regulamentações 
da atenção domiciliar no âmbito do Ministério da Saúde e discute as lacunas que 
precisam ser superadas em busca do atendimento ao direito constitucional de crianças 
e adolescentes com deficiência.

Palavras-chave: Saúde da criança e do adolescente com deficiência; Assistência 
ventilatória; Atenção domiciliar; Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei Brasileira 
de Inclusão; Sistema Único de Saúde.

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA

  saúde da criança e do adolescente com defi-

ciência é, do ponto de vista jurídico, um tema 

historicamente recente e, ao mesmo tempo, sig-

nificativamente amplo. Uma das razões é que 

também é recente a configuração da criança e 

do adolescente como sujeitos de direitos, con-

ceito introduzido pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente — Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990 (arts. 15 e 100, I) (BRASIL, 1990a). Esse 

diploma legal garante o direito à saúde das crian-

ças e dos jovens (art. 4º, “caput”), assegurando o 

tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) aos que tiverem deficiência (art. 11, § 1º) 

e atribuindo ao Poder Público a incumbência de “fornecer gratuitamente, àqueles que 

necessitarem, medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas 

ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com 

Urge que se estabeleça o fornecimento pelo Estado da energia 
elétrica aos pacientes de assistência ventilatória domiciliar como 

forma de concretização do direito constitucional à saúde 
Paulo Roberto Fadigas César1

1Juiz de Direito de Vara da Infância e da Juventude em São Paulo�
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as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas” (art. 11, 

§2º). O estatuto também concede prioridade às famílias com crianças e 

adolescentes com deficiência nas ações e políticas públicas de prevenção 

e proteção (art. 70-A, parágrafo único).

De qualquer forma, somente foi possível a aquisição de novos direitos 

graças à Constituição de 1988, ao introduzir a prioridade absoluta para 

Infância e Juventude (art. 227), que também inovou no campo jurídico ao 

trazer o SUS (art. 198) e a Assistência Social (art. 203, “caput”), cujo públi-

co-alvo é composto por crianças e adolescentes (art. 203, I), inclusive em 

situação de vulnerabilidade (art. 203, II) e com deficiência (art. 203, III) 

(BRASIL, 1988). A Saúde e a Assistência Social têm em comum a neces-

sidade de materialização das políticas púbicas, ou seja, em prestações 

objetivas porque, no campo dos direitos, não há quase nenhuma nota 

discordante. No entanto, no das prestações objetivas a situação apresenta 

desafios, cuja solução exige, muitas vezes, o ajuizamento de ações contra 

o Poder Público, fenômeno conhecido como “judicialização da Saúde”. As 

críticas ao ativismo do Poder Judiciário, mormente quando essas ações 

repercutem na mídia, são severas, porque implicam despesas expressivas. 

Todavia, excetuando casos teratológicos, não há violação da separação dos 

Poderes da República — tema mais comum arguido pela Administração 

Pública, porque os direitos são previstos em lei, portanto é função do Estado 

Democrático de Direito a efetivação desses direitos. 

O desafio nessa efetivação não se resume apenas à carência de recur-

sos estatais, mas também porque temos de conjugar 

a vontade da criança e do adolescente com a dos 

genitores, para obter o que melhor atende a 

criança e o jovem, algo que somente empi-

ricamente pode ser aferido. Apesar de o 

direito ser, em tese, somente da criança 

ou do adolescente com deficiência, olvi-

dar o contexto familiar é trazer um 

recorte simplicista para um quadro 

muito complexo. Em casos extre-

mos, o afastamento da criança e 

do adolescente de sua família 

pode até representar uma 

vontade não explícita dessa 

família, porque os cuidados 

exigidos pelos pacientes deman-

dam demais do núcleo familiar, 

principalmente daqueles que não 

têm como contratar profissionais da 

Apesar de o 
direito ser, em 

tese, somente da 
criança ou do 

adolescente com 
deficiência, olvidar 
o contexto familiar 

é trazer um 
recorte simplicista 
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saúde. Induzir o afastamento desnecessário é privar o 

paciente da convivência familiar, cujo direito é assegu-

rado pela Constituição Federal e atribuído o dever de 

garanti-lo não somente ao Estado, mas também à família 

e à sociedade (art. 227, “caput”). 

Não se pode esquecer de que tratamentos asilares foram 

populares, inclusive para crianças pequenas, mas, hoje, temos 

consciência suficiente dos males da institucionalização. Certas 

situações sociais no passado, como a 

orfandade e a senilidade, assim como 

certos estados de saúde, como a han-

seníase, permitiam que a família ou o 

Estado internasse o paciente. Em tese, 

não haveria privação de liberdade, 

como ocorre no sistema prisional, 

mas, do ponto de vista do asilado, 

desprovido de meios ou condições 

de se evadir do estabelecimento de 

atendimento, estabelecia-se uma hos-

pedagem forçada e o esgarçamento 

dos vínculos familiares.

De outro lado, a manutenção do 

paciente por períodos extensos em 

hospitais é custosa, principalmente 

se esse necessita de serviços de 

reabilitação, fisioterapia e cuidado, 

mas não de intervenções médicas 

ou cirúrgicas. O caráter socioassis-

tencial dessas internações, apesar 

de evidente, começou a ser juridi-

camente reconhecido em relação 

aos idosos, público inaugural da 

reintegração do paciente ao seu lar, cercado de cuidados 

necessários para a preservação da qualidade de vida. 

Ocorre que a não manutenção do paciente no hospital 

gera a necessidade da observação de dois pontos essen-

ciais para a qualidade de vida do paciente em seu lar. 

O primeiro é a presença do cuidador, cujo papel foi por 

muito tempo olvidado ou diminuído; o segundo é o trans-

porte do paciente. Justamente são esses dois pontos objeto 

mais frequente, após o de medicamento de alto custo, das 

ações na Vara da Infância e da Juventude.

A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui 

a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), utiliza uma termi-

nologia própria: prevê a figura do atendente (art. 3º, XII), 

que promove o cuidado da pessoa com deficiência, e a do 

acompanhante (art. 3º, XIV), pessoa investida de amplos 

direitos (arts. 9º, I a V, § 1º, e 18, § 4º, V e X), que pode ou 

não ser o atendente (BRASIL, 2015). A lei adota a palavra 

transporte na acepção de meios de 

locomoção (arts. 9º, IV, 46, “caput”, 

§§1º, 2º e 3º, 48, “caput”, §2º e 3º, 

49, 54, I e 60, I), com uma só exce-

ção (art. 21), que é a única hipótese 

nesse diploma legal em que o Estado 

deve garantir o transporte da pessoa 

com deficiência e de seu acompa-

nhante. Ressalta-se que, pela lei em 

comento, a habilitação ou a reabilita-

ção não são serviços prestados em 

domicílio, mas próximo dele (art. 15, 

V), assim como não há previsão de 

internação domiciliar, mas apenas 

de atendimento domiciliar (art. 18, 

§ 4º, III), contudo estabelece o cará-

ter subsidiário da internação hospi-

talar (art. 21). 

Os pacientes que demandam 

ventilação forçada, cuja atenção 

domiciliar é anterior à instituição da 

internação domiciliar, apresentam 

as peculiaridades de não necessita-

rem ordinariamente de internação 

hospitalar e demandarem o uso de equipamentos que 

auxiliem a respiração. Esses equipamentos são projeta-

dos para utilização por adulto, o que significa a neces-

sidade de cuidador quando os pacientes são crianças, 

trazendo mais desafios para o SUS. Apesar de o forne-

cimento de equipamento de ventilação mecânica domi-

ciliar (VMD) ser até anterior à internação domiciliar, 

no início não era classificado como atenção domiciliar. 

Para entender a evolução dos conceitos envolvidos 

no tema, mister se faz a análise das normas infralegais.

Em casos extremos, 
o afastamento 

da criança e do 
adolescente de 

sua família pode 
até representar 

uma vontade não 
explícita dessa 

família, porque os 
cuidados exigidos 

pelos pacientes 
demandam demais 
do núcleo familiar
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE, O MINISTÉRIO DA 
SAÚDE E A AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

O SUS representa a universalização da saúde, isto é, 

determina que todos têm direito à assistência médica e 

hospitalar. Sua regulamentação somente ocorreu com a 

publicação da Lei nº 8.080, de 19 de setembro 1990 (BRASIL, 

1990b; BRASIL, 2002). Sua conceituação na Constituição 

Federal é perfeita, enquanto os desafios, cuja análise foge 

do escopo deste artigo, são na área de financiamento desse 

sistema. De qualquer forma, é importante considerar que 

o conceito do SUS guarda simetria com o de Federação 

adotado na República Brasileira, com três esferas distintas, 

harmônicas e independentes, União, Estado e municípios. 

Em termos de responsabilidade, são esses três entes 

solidariamente responsáveis, apesar de cada um repartir 

as atribuições. À União, salvo nos casos em que adminis-

tra hospitais, compete gerir o SUS, arrecadando recursos 

financeiros e os distribuindo, indireta ou diretamente, aos 

Estados e municípios, na forma de transferências “fundo 

a fundo”. O atendimento cabe a estes dois últimos e, em 

regra, compete ao Estado a atenção de maior complexi-

dade (média ou alta) e ao município a atenção básica. 

Todavia, nada impede que possa existir política pública 

em atenção básica no Estado e especializada no município. 

O SUS, dentro da União Federal, é representado precipua-

mente pelo Ministério da Saúde, que, por sua vez, além do 

Gabinete de Ministro da Saúde, conta com algumas secreta-

rias e, no âmbito normativo, atua em conjunto com a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em tese, caberia 

somente a esta última o poder regulamentador; todavia, ao 

lançar políticas públicas, ao lado de uma série de atos admi-

nistrativos executórios, o Ministério da Saúde emite atos admi-

nistrativos normativos. Em razão dessa estrutura e dessas 

funções, contamos com portarias (do gabinete do Ministro 

da Saúde e das Secretarias), modalidade de ato administra-

tivo normativo, e resoluções, outra modalidade, da diretoria 

colegiada da Anvisa, conforme poderemos verificar mais 

abaixo. A edição desses atos sempre decorre do dever de a 

Administração Pública regulamentar norma prevista em lei; 

portanto, pelo princípio da legalidade (arts. 5º, II, 37, “caput”, 

da Constituição Federal), o ato administrativo não cria, modi-

fica ou suprime o direito, mas o regulamenta. 

Dessa forma, antes de examinar a série de atos admi-

nistrativos normativos, mister se faz examinar a lei que 

estabeleceu a internação e o atendimento domiciliares, 

ou seja, a Lei nº 10.424, de 15 de abril de 2002, que intro-

duziu o Capítulo VI à Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990 (BRASIL, 2002). Sua reprodução se faz necessária: 

DO SUBSISTEMA DE ATENDIMENTO 

E INTERNAÇÃO DOMICILIAR

Art. 19-I. São estabelecidos, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a 

internação domiciliar.

§ 1o - Na modalidade de assistência de atendi-

mento e internação domiciliares incluem-se, 

principalmente, os procedimentos médicos, de 

enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de 

assistência social, entre outros necessários ao 

cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.

§ 2o - O atendimento e a internação domiciliares 

serão realizados por equipes multidisciplinares 

que atuarão nos níveis da medicina preventiva, 

terapêutica e reabilitadora.

§ 3o - O atendimento e a internação domiciliares 

só poderão ser realizados por indicação médica, 

com expressa concordância do paciente e de 

sua família.

A lei, portanto, estabelece duas modalidades distin-

tas de assistência à saúde, o atendimento domiciliar e a 

internação domiciliar (art. 19-I, “caput”), exigindo equipe 

multidisciplinar para ambas (art. 19-I, §1º) de, no mínimo, 

um médico, um enfermeiro, um psicólogo e um assistente 

social (observa-se que a presença necessária deste último 

profissional na equipe imputa natureza assistencial a essas 

modalidades), bem como determina a sua natureza con-

sensual (não podendo ser imposta nem pelo médico, nem 

pelo paciente ou sua família) (art. 19-I, §3º), preventiva, 

terapêutica e reabilitadora (art. 19-I, § 2º).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art19i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art19i%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art19i%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm#art19i%C2%A73
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O HOSPITAL-DIA
Apesar de não se confundir com a internação ou aten-

dimentos domiciliares, encontramos a Portaria GM/MS 

nº 2.414, de 23 de março de 1998, que estabelece requi-

sitos para credenciamento de unidades hospitalares e 

critérios para realização de internação em regime de 

hospital-dia geriátrico, conceitos-chave que merecem 

ser destacados, in verbis:

Domiciliar. Norma ainda em vigor, constituiu importan-

tes definições até hoje adotadas:

3. Definições
3.1. Admissão em Atenção domiciliar: processo 
que se caracteriza pelas seguintes etapas: indica-
ção, elaboração do Plano de Atenção Domiciliar 
e início da prestação da assistência ou interna-
ção domiciliar.
3.2. Alta da Atenção domiciliar: ato que deter-
mina o encerramento da prestação de serviços 
de atenção domiciliar em função de: internação 
hospitalar, alcance da estabilidade clínica, cura, 
a pedido do paciente e/ou responsável, óbito.
3.3. Atenção domiciliar: termo genérico que 
envolve ações de promoção à saúde, prevenção, 
tratamento de doenças e reabilitação desenvol-
vidas em domicílio.
3.4. Assistência domiciliar: conjunto de atividades 
de caráter ambulatorial, programadas e continua-
das desenvolvidas em domicílio.
3.5. Cuidador: pessoa com ou sem vínculo fami-
liar capacitada para auxiliar o paciente em suas 
necessidades e atividades da vida cotidiana.
3.6. Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar 
- EMAD: profissionais que compõem a equipe 
técnica da atenção domiciliar, com a função de 
prestar assistência clínico-terapêutica e psicos-
social ao paciente em seu domicílio.
3.7. Internação Domiciliar: conjunto de atividades 
prestadas no domicílio, caracterizadas pela aten-
ção em tempo integral ao paciente com quadro 
clínico mais complexo e com necessidade de 
tecnologia especializada.
3.8. Plano de Atenção Domiciliar - PAD: docu-
mento que contempla um conjunto de medidas 
que orienta a atuação de todos os profissionais 
envolvidos de maneira direta e ou indireta na 
assistência a cada paciente em seu domicílio 
desde sua admissão até a alta.
3.9. Serviço de Atenção Domiciliar - SAD: institui-
ção pública ou privada responsável pelo geren-
ciamento e operacionalização de assistência e/
ou internação domiciliar.
3.10. Tempo de Permanência: período compreen-
dido entre a data de admissão e a data de alta ou 
óbito do paciente (BRASIL, 2016b).

Art. 3° - As características do Hospital-Dia Geriátrico 

são as descritas nos parágrafos deste artigo:

§ 1° - O Hospital-Dia Geriátrico possui uma estru-

tura assistencial visto que os idosos são enviados 

para realizarem ou complementarem tratamentos 

médicos, terapêuticos, fisioterápicos ou de rea-

bilitação que seriam de estadia prolongada em 

Hospital-Geral ou também com a finalidade de 

evitar uma internação com fins exclusivamente 

terapêuticos.

§ 2° - O objetivo do Hospital-Dia Geriátrico é cui-

dar do paciente idoso durante todo o dia com a 

finalidade de mantê-lo em seu micro-ambiente, 

sem necessidade de hospitalizá-lo, facilitando sua 

permanência no domicílio nos momentos difíceis, 

que por alterações biopsicossociais se torna peri-

gosa sua estadia no lar, onde não há um apoio 

familiar contínuo (BRASIL, 1998).

Apesar de vetusta, a norma é redigida de forma lapi-

dar porque os seguintes pontos norteadores ficam visíveis:

•	 Multidisciplinaridade.

•	 Natureza assistencial de serviço de saúde.

•	 Evitação de internação com exclusivos fins terapêuticos.

•	 Manutenção do paciente no seu lar.

ATENÇÃO DOMICILIAR
A Anvisa publicou a Resolução RDC nº 11, de 26 de 

janeiro de 2006 que estabeleceu o Regulamento Técnico 

de Funcionamento de Serviços que prestam Atenção 
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Temos, portanto, um gênero de assistência 

à Saúde não hospitalar, que é a atenção domi-

ciliar, e duas espécies, a internação domiciliar 

e a assistência domiciliar, executadas por uma 

Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar 

(EMAD), pertencente a um Serviço de Atenção 

Domiciliar (SAD), que observará um Plano de 

Atenção Domiciliar (PAD), precedida sempre 

por uma indicação médica. Ressalta-se a pre-

visão necessária da figura do cuidador. 

REGULAMENTAÇÕES DA ATENÇÃO 
DOMICILIAR NO ÂMBITO DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Passaremos a examinar oito portarias do 

Gabinete do Ministro da Saúde e apontamos 

desde já um hábito, somente uma vez não obser-

vado, desse órgão em vez de estabelecer uma 

norma regulamentadora primária e, posterior-

mente, introduzir modificações, as reedita com 

as modificações. Juridicamente não há conse-

quências; todavia, a utilização das expressões 

“institui”, “define” e “redefine” passa a ser equi-

vocada porque o instituto foi anteriormente ins-

tituído, definido e redefinido por norma anterior. 

Salutar foi a iniciativa da edição de portaria de 

consolidação em 2017, porque evitou esse equí-

voco apontado acima.

PORTARIA GM/MS Nº 2.529, 
DE 19 DE OUTUBRO DE 2006

O primeiro ato normativo regulamentador veio 

com a rubrica: “Institui a Internação Domiciliar 

no âmbito do SUS”. De plano se observa que o 

hiato entre a Lei nº 10.424/2002 e sua regula-

mentação indica que não houve imediata pres-

tação da atenção domiciliar pelo SUS.

A referida portaria instituiu oficialmente a 

internação domiciliar (art. 1º), estabeleceu algu-

mas definições (arts. 2º a 6º) e ampliou o público-

-alvo do atendimento (art. 8º), mas excluiu os que 

necessitam de ventilação mecânica (art. 9º, I) e os 

que não contam com cuidador (art. 9º, VII), única menção normativa 

desse essencial personagem na atenção domiciliar (BRASIL, 2006).

PORTARIA GM/MS Nº 2.029, DE 24 DE AGOSTO DE 2011 
Esse ato revogou a norma anterior e instituiu a atenção domici-

liar no âmbito do SUS, definindo o que é “atenção domiciliar” (art. 

2, II), agora um conceito mais amplo que o de “internação domi-

ciliar”, o SAD (art. 2, I), e prevendo a figura do cuidador (art. 2, III) 

(BRASIL, 2011c). Também definiu os objetivos (art. 3º) e estabele-

ceu as diretrizes (art. 5º) do serviço. As nomenclaturas EMAD e 

Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP) substituíram as Equipes 

Os pacientes 
que demandam 

ventilação 
forçada, 

cuja atenção 
domiciliar 

é anterior à 
instituição da 

internação 
domiciliar, 

apresentam as 
peculiaridades 

de não 
necessitarem 

ordinariamente 
de internação 

hospitalar e 
demandarem 

o uso de 
equipamentos 

que auxiliem a 
respiração
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Multiprofissionais de Internação Domiciliar e Equipes Matriciais de 

Apoio, mas mantiveram a população mínima para a existência de 

uma EMAD, ou seja, 100.000 habitantes (art. 4).

A mesma norma incluiu o paciente que necessita de ventilação 

forçada, desde que não invasiva (art. 23, II, a), e excluiu a invasiva 

(art. 24, V), combinando, pela primeira vez em normativa do SUS, 

ventilação forçada e cuidador. Outrossim, a portaria em comento 

introduziu três modalidades para o SAD, de acordo com os níveis 

de complexidade e frequência de atendimento: Atenção Domiciliar 

tipo 1 (AD1), Atenção Domiciliar tipo 2 (AD2) e Atenção Domiciliar 

tipo 3 (AD3) (art. 11). 

Além de prever a figura do cuidador, como 

vimos acima, o ato normativo o trouxe para 

um papel ativo e significativo (arts. 5º, VI, 16, 

parágrafo único, 19, VI, 20, parágrafo único, 

24, parágrafo único, 30, II, III, IV, V, VIII e 32, VI). 

Outrossim, passou a garantir para atenção domi-

ciliar tipo 2 e 3, o transporte sanitário (art. 18, 

22), motivo pelo qual as equipes devem contar 

com veículo (arts. 29 e 32, III).

Em relação à ventilação forçada, a norma em 

comento manteve a exclusão dos pacientes que 

dela necessitam na modalidade invasiva (art. 24, V) 

e deixou mais claras as hipóteses de não invasiva 

(art. 23, II, a), ou seja, a), oxigenoterapia e suporte 

ventilatório não invasivo (pressão positiva contí-

nua nas vias aéreas, CPAP; pressão aérea posi-

tiva por dois níveis, BIPAP; e concentrador de O2). 

PORTARIA GM/MS Nº 2.527, 
DE 27 DE OUTUBRO DE 2011 

Apesar de vir com a epígrafe que Redefine 

a Atenção Domiciliar no âmbito do SUS, man-

teve a estrutura da norma anterior por ela revo-

gada, inclusive quanto ao papel do cuidador, 

mas alterou a população mínima para existên-

cia do serviço (art. 7º, II) e estabeleceu núme-

ros rígidos para essas equipes (art. 16), o que 

causou rápida reação, conforme destacaremos 

mais abaixo.

Além disso, a portaria manteve o transporte 

sanitário para o atendimento domiciliar dos tipos 

2 e 3 (arts. 24 e 27), a inclusão para os pacientes 

que necessitam de ventilação forçada e oxigeno-

terapia (art. 26, II, a) e a exclusão dos que necessi-

tam de uso de ventilação mecânica invasiva con-

tínua (art. 28, V) (BRASIL, 2011d).

PORTARIA GM/MS Nº 1.533, 
DE 16 DE JULHO DE 2012

Esse ato administrativo, em pouco menos de 

um ano, trouxe sensíveis alterações à Portaria 

nº 2.527/2012, apresentando uma consideranda 
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lacônica, o que indica o incômodo trazido pelas novida-

des veiculadas pela norma anterior, porque atingiam um 

ponto muito sensível, a questão dos recursos humanos. 

Além de abrandar os requisitos referentes aos recur-

sos humanos, ocorreu evidente retrocesso para os pacien-

tes, porque a norma afastou do atendimento domiciliar os 

pacientes dependentes de oxigenoterapia e de concentra-

dor de O2, ao dar nova redação ao art. 26, introduzindo os 

incisos I e II na alínea “a”, limitando somente às hipóteses 

de necessidade de CPAP e BIPAP (BRASIL, 2012).

PORTARIA GM/MS Nº 963, 
DE 27 DE MAIO DE 2013 

A portaria seguiu a tradição normativa de reeditar as 

mesmas normas, inclusive as constantes nas Portarias nº 

2.527/2011 e 1.533/2012, comentadas acima, utilizando a 

mesma rubrica “Redefine a Atenção Domiciliar no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS)”. De significativo, alterou os 

requisitos populacionais (art. 6º), estabeleceu EMADs tipos 

1 e 2 (art. 7º) e manteve os papéis do cuidador e a exclusão 

da oxigenoterapia e do concentrador de O2 (BRASIL, 2013a).

PORTARIA GM/MS Nº 1.208, 
DE 18 DE JUNHO DE 2013

O Programa Melhor em Casa foi veiculado pela porta-

ria que contém a seguinte rubrica: “Dispõe sobre a integra-

ção do Programa Melhor em Casa (Atenção Domiciliar no 

âmbito do SUS) com o Programa SOS Emergências, ambos 

inseridos na Rede de Atenção às Urgências”. O escopo 

do programa é realizar a transversalidade de serviços já 

existentes, integrando-os. A portaria não trouxe nenhuma 

alteração significativa para a atenção domiciliar. Apesar 

de constar que foi revogada pela Portaria de Consolidação 

nº 5/2017, em verdade a revogação foi anterior, conforme 

analisaremos no próximo item (BRASIL, 2013b).

PORTARIA GM/MS Nº 825 
 DE 25 DE ABRIL DE 2016

Revogou a Portaria nº 1.208/2013 e recebeu a rubrica 

“Redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e atualiza as equipes habilitadas”. As maio-

res mudanças introduzidas por essa portaria foram no 

campo do financiamento e fluxo de atendimento de recur-

sos; contudo, foi deveras significativa a singela alteração no 

tocante à ventilação mecânica (art. 10), porque as hipóteses 

de inclusão na atenção domiciliar passaram a ser exempli-

ficativas, enquanto as de exclusão, taxativas, o que continua 

a abranger a ventilação invasiva (art. 14, V). No mais, a por-

taria manteve a necessidade de transporte (arts. 12 e 30, 

VI, d) e repetiu quase na íntegra as previsões a respeito do 

cuidador (arts. 2º, III, 4º, IV, 5º, 7º, II, III e IV) (BRASIL, 2016a). 

ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA
Passemos agora à análise de quatro portarias do 

Ministério da Saúde, sendo três do Gabinete do Ministro 

e uma da Secretaria de Saúde, em relação à Assistência 

Ventilatória. 

PORTARIA GM/MS Nº 1.531, 
DE 04 DE SETEMBRO DE 2001

A primeira norma sobre ventilação forçada é dirigida a um 

público predominantemente infantil, que são os acometidos 

de distrofia muscular progressiva, inclusive do tipo Duchenne 

e Becker. Além de instituir, no âmbito do SUS, o Programa de 

Assistência Ventilatória Não Invasiva a Pacientes Portadores 

de Distrofia Muscular Progressiva (art. 1º), fez expressa previ-

são de “acompanhamento domiciliar” (art. 2º). Lembremos 

que, à época, ainda não vigia a Lei nº 10.424/02, que insti-

tuiu a internação e a assistência domiciliares (BRASIL, 2001). 

PORTARIA GM/MS Nº 1.370, 
DE 3 DE JULHO DE 2008

A norma subsequente revogou expressamente a ante-

rior, que seria de alcance limitado (art. 1, § 3º), e instituiu 

o Programa de Assistência Ventilatória Não Invasiva aos 

Portadores de Doenças Neuromusculares, ampliando o 

público assistido pela política pública, sem fazer outras 

alterações, e atribuiu à Secretaria de Assistência à Saúde 

a regulamentação desse programa (BRASIL, 2008a). 

PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 
Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017

Revogou a portaria anterior, apenas a consolidando, 

ou seja, colocando num só diploma normativo, o que 
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facilita o manuseio pelo usuário. Em relação à 

assistência ventilatória, as normas se encontram 

nos artigos 650 a 652 (BRASIL, 2017). 

PORTARIA SNS/MS Nº 370, 
DE 4 DE JULHO DE 2008

Contrastando com o laconismo da anterior, 

essa portaria é um marco normativo significativo 

para quem necessita de assistência ventilatória. 

Ela estabeleceu dois procedimentos importan-

tes (art. 7º): o primeiro é a “avaliação e acompa-

nhamento domiciliar de paciente com doença 

neuromuscular, submetido à ventilação mecâ-

nica não invasiva”, que “consiste na assistência 

domiciliar realizada pelo enfermeiro(a) e/ou 

fisioterapeuta para orientar aos pacientes com 

doença neuromuscular submetidos à ventilação 

nasal intermitente de pressão positiva, quanto ao 

uso correto do ventilador Bilevel e na avaliação 

mensal desses pacientes pelo médico do serviço 

especificamente cadastrado para prestar essa 

assistência”; o segundo é a “instalação/manu-

tenção de ventilação domiciliar não invasiva 

através do ventilador tipo dois níveis em dois 

níveis com bilevel”, que “consiste na disponibi-

lização/manutenção domiciliar do ventilador 

volumétrico tipo bilevel, apto a realizar ventila-

ção nasal intermitente de pressão positiva indi-

cada para paciente com doença neuromuscu-

lar. Encontram-se incluídos no procedimento o 

fornecimento de material de consumo mensal 

(oxigênio) e a substituição semestral de máscara 

de gel com touca.”

Além da norma, a portaria veiculou dois 

anexos. O primeiro consiste no “rol das doen-

ças incluídas no programa assistência ventila-

tória não invasiva aos portadores de doenças 

neuromusculares” e o segundo veio intitulado 

como “indicações clínicas para utilização de 

ventilação não invasiva em pacientes portado-

res de doenças neuromusculares”, cuja intro-

dução merece ser integralmente reproduzida:

As doenças neuromusculares englobam um grupo de 
doenças que levam à fraqueza muscular generalizada 
envolvendo membros superiores e/ou inferiores, múscu-
los da orofaringe e da respiração, acarretando dificuldade 
para engolir, falar e respirar. Estas doenças podem ser 
causadas por alterações do músculo, dos nervos periféri-
cos, da junção músculo-nervo ou dos neurônios motores 
da medula espinhal. Podem ocorrer, na sua maioria, por 
alterações genéticas hereditárias, mas há casos esporá-
dicos. Apesar da incapacidade física, os pacientes com 
doenças neuromusculares mantêm íntegros o raciocínio 
e a emotividade, percebendo tudo o que acontece a sua 
volta. Dentre as doenças neuromusculares por alterações 
do músculo se destacam as distrofias musculares, das 
quais são conhecidas mais de trinta diferentes formas 
e que se caracterizam por degeneração progressiva do 
tecido muscular. A forma mais freqüente e mais grave é 
a do tipo Duchenne, cuja incidência média é de 1 cada 
3.500 nascidos do sexo masculino. Na distrofia muscu-
lar o recém-nato é aparentemente normal. Entre os 3 e 4 
anos de vida o paciente apresenta dificuldade para subir 
escadas, correr e quedas freqüentes. Com a evolução da 
doença as limitações vão crescendo a ponto de, em tomo 
dos 10 a 12 anos de vida, o paciente ficar incapacitado 
de andar, necessitando do uso de cadeira de rodas. Na 
progressão da doença outros grupos musculares vão 
sendo atingidos como os dos membros superiores, cora-
ção e musculatura respiratória. A evidência atual sobre 
o benefício terapêutico da ventilação mecânica não-inva-
siva para portadores de doenças neuromusculares é con-
sistente, sugerindo alívio dos sintomas de hipoventilação 
crônica em curto prazo, aumento de sobrevida e melhora 
da qualidade de vida. Estudos recentes demonstram que 
a ventilação, com o auxílio de ventiladores volumétricos 
Bilevel, não apenas retarda a queda da capacidade fun-
cional como pode retardar ou impedir a progressão da 
insuficiência respiratória, melhorando assim a qualidade 
e a expectativa de vida. Os benefícios do suporte ventila-
tório são extremamente importantes, determinando, não 
raro de forma dramática, a mudança para melhor da qua-
lidade de vida dos portadores de doenças neuromuscu-
lares. A utilização de suporte ventilatório nos pacientes 
portadores de doenças neuromusculares deve ser ade-
quadamente avaliada e indicada, devendo-se para tanto 
considerar os critérios para sua indicação estabelecidos 
no presente documento (BRASIL, 2008b). 



34 REVISTA DI  •  NO 16  •  2019

A importância da assistência ventilatória para crianças 

e jovens, conforme podemos ler acima, ficou bem ressal-

tada pela portaria.

ENERGIA ELÉTRICA
A ventilação forçada, seja no hospital, seja domiciliar, 

demanda a utilização de equipamentos cujo consumo de 

energia elétrica é considerável, principalmente porque 

são de funcionamento contínuo. Para amenizar o custo, foi 

criada a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), estabele-

cida pela Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010, e regula-

mentada tanto pelo Decreto nº 7.583, de 13 de outubro de 

2011, quanto pela Portaria Interministerial MME/MS nº 630, 

de 8 de novembro de 2011, diploma normativo reproduzido 

pela Resolução Normativa nº 414 da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel) (BRASIL, 2011a; 2011b).

A lei elenca como excepcional a hipótese de TSEE para 

quem depender de equipamentos como a ventilação mecâ-

nica. Vejamos a redação do parágrafo primeiro do artigo 2º 

do dispositivo legal em comento: 

para essa política, enquanto a regulamentação ocorreu 

com a Portaria Interministerial MME/MS nº 630/2011, cujo 

texto merece ser transcrito:

Art. 1º - Será beneficiada com a Tarifa Social de 
Energia Elétrica - TSEE a unidade consumidora 
habitada por família inscrita no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, 
com renda mensal de até três salários mínimos, que 
tenha entre seus membros portador de doença ou 
com deficiência (física, motora, auditiva, visual, inte-
lectual e múltipla) cujo tratamento, procedimento 
médico ou terapêutico requeira o uso continuado 
de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, 
para o seu funcionamento, demandem consumo 
de energia elétrica. 
Art. 2º - Para fazer jus à Tarifa Social de Energia 
Elétrica, o responsável pela unidade consumidora 
ou o próprio portador da doença ou com deficiên-
cia poderá, a qualquer tempo, requerer o benefício 
às concessionárias, permissionárias ou autoriza-
das de distribuição de energia elétrica, mediante 
apresentação de: 
I - relatório e atestado subscrito por profissional 
médico; e 
II - comprovante de inscrição da família no CadÚnico 
com renda mensal de até três salários mínimos. 
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso I, 
no caso em que o profissional médico não atue no 
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS ou em esta-
belecimento particular conveniado, o relatório e o 
atestado deverão ser homologados pela Secretaria 
Municipal ou Distrital de Saúde. 
Art. 3º - O relatório e o atestado médico de que 
trata o art. 2º deverá certificar a situação clínica 
e de saúde do morador portador da doença ou 
com deficiência, bem como a previsão do período 
de uso continuado de aparelhos, equipamentos 
ou instrumentos que, para o seu funcionamento, 
demandem consumo de energia elétrica e, ainda, 
as seguintes informações: 
I - Classificação Estatística Internacional de Doenças 
e Problemas Relacionados à Saúde - CID; 
II - número de inscrição do profissional médico res-
ponsável no Conselho Regional de Medicina - CRM; 
III - descrição dos aparelhos, equipamentos ou 
instrumentos utilizados na residência que, para 

Não se atina qual acepção quis dar o legislador ao 

advérbio “excepcionalmente”, tampouco o motivo da dis-

tinção entre doença e patologia, nem qual foi a razão de 

não se referir expressamente às deficiências. Apesar de 

a redação não ser primorosa, foi estabelecida uma polí-

tica pública de subvenção (e não de fornecimento gra-

tuito). O Decreto nº 7.583/2011 teve como foco o recurso 

§ 1o - Excepcionalmente, será também beneficiada 

com a Tarifa Social de Energia Elétrica a unidade 

consumidora habitada por família inscrita no 

CadÚnico e com renda mensal de até 3 (três) salá-

rios mínimos, que tenha entre seus membros por-

tador de doença ou patologia cujo tratamento ou 

procedimento médico pertinente requeira o uso 

continuado de aparelhos, equipamentos ou instru-

mentos que, para o seu funcionamento, deman-

dem consumo de energia elétrica, nos termos do 

regulamento (BRASIL, 2010)
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o seu funcionamento, demandem consumo de 
energia de elétrica; 
IV - número de horas mensais de utilização de 
cada aparelho, equipamento ou instrumento; 
V - endereço da unidade consumidora; e 
VI - Número de Inscrição Social - NIS. 
Parágrafo único. Nos casos em que houver neces-
sidade de prorrogação do período previsto no 
relatório médico ou atestado, o responsável pela 
unidade consumidora ou o portador da doença 
ou com deficiência deverá solicitar novos relató-
rio e atestado médico para manter o benefício. 
Art. 4º - O responsável pela unidade consumi-
dora ou o portador da doença ou com deficiên-
cia deverá permitir o acesso de profissional de 
saúde designado pela Secretaria Municipal ou 
Distrital de Saúde ao local de instalação dos apa-
relhos, equipamentos ou instrumentos, durante 
o horário comercial, sob pena da extinção do 
benefício, após devido processo administrativo 
(BRASIL, 2011b). 

Como pode ser observado, a portaria foi lavrada com 

o devido rigor técnico, incluindo a pessoa com deficiência 

e excluindo a natureza excepcional da tarifa. A questão 

que surge é o que fazer se, mesmo sendo beneficiada com 

essa tarifa, a família não puder suportar o custo da conta 

de consumo de energia elétrica. 

CONCLUSÃO
O primeiro marco normativo sobre atenção domici-

liar, a Portaria GM/MS nº 2.529/2006, apesar de conter 

um anexo com forte retórica de inclusão dos assistidos 

(como forma de exercer a cidadania), excluiu os que 

necessitavam de assistência ventilatória domiciliar sem 

nenhuma fundamentação, que somente passaram a ter 

direito a essa modalidade de assistência com a Portaria 

GM/MS nº 2.029/2011, diploma normativo que estabele-

ceu um princípio basilar para a assistência em análise: a 

consensualidade (art. 5º, VI). 

Os reflexos desse princípio são juridicamente signifi-

cativos, uma vez que não há como impor que a assistên-

cia seja realizada contra a vontade de algum dos envol-

vidos, inclusive a dos cuidadores. A questão se torna 

mais complexa quando a não anuência emana de quem 

é titular do poder familiar, hipótese que autoriza a inter-

venção do Estado mediante ação própria. Todavia, apesar 

de ser juridicamente possível, não há como operaciona-

lizar essa substituição de vontade — atividade típica do 

Poder Judiciário —, quando esse titular é quem assiste o 

paciente, hipótese que pode até ensejar medida de aco-

lhimento institucional. De outro lado, não há como suprir a 

vontade técnica, ou seja, não há como impor aos técnicos a 

assistência ventilatória domiciliar se a norma pressupõe a 

“participação ativa dos profissionais” e “o descumprimento 

dos acordos assistenciais entre a equipe multiprofissional 

avaliadora e o usuário e familiares ou cuidadores pode-

rão acarretar na exclusão do usuário” (art. 24, parágrafo 

único). Essa última norma ainda vige ante a redação simi-

lar do art. 15 da Portaria GM/MS nº 825/2016. 

A ventilação mecânica domiciliar, conforme estudos 

científicos ainda da década de 1990 (RESENER et al., 

2001), melhora a qualidade de vida da criança, aumen-

tando a longevidade, e é assegurada pelo ordenamento 

jurídico, como acima foi examinado. Contudo, além das 

hipóteses de suprimento da vontade dos titulares do 

Na assistência 
ventilatória a 

energia elétrica 
passa a ser um 
insumo da área 
de Saúde como 

qualquer outro e, 
consequentemente, 
é dever do Estado 

fornecê-lo, 
inclusive pelas 

concessionárias
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poder familiar e consequente institucionalização, a atua-

ção da Justiça da Infância e da Juventude se concretiza em 

garantir às crianças e aos adolescentes essa assistência, 

desde que exista um consenso entre todos os envolvidos.

O consenso se constrói desde que exista, de um lado, 

uma equipe técnica adequada por parte do SUS e, de outro, 

um domicílio adequado. A ausência deste último deve ser 

suprida de alguma forma pelo Estado, seja na hipótese de 

negligência dos genitores (o que permite a medida de aco-

lhimento institucional ou familiar), seja por inadequação da 

política pública em relação à habitação. Esse assunto remete 

a outro também significativo, mormente considerando as 

condições socioeconômicas da população brasileira, que 

é o impacto nas contas de consumo de energia elétrica, 

uma vez que a ventilação mecânica é elétrica e contínua.

Na assistência ventilatória a energia elétrica passa a 

ser um insumo da área de Saúde como qualquer outro e, 

consequentemente, é dever do Estado fornecê-lo, inclusive 

pelas concessionárias. Apesar de não ser processualmente 
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hipótese de litisconsórcio passivo necessário, é inviá-

vel cogitar a não inclusão da concessionária de serviço 

público de energia elétrica porque exigiria que o Estado 

instaurasse certame licitatório para o fornecimento de ener-

gia elétrica para o paciente. A TSEE evidentemente está 

muito aquém e é danosa aos interesses da Administração 

Pública em relação à população em situação de extrema 

miséria, porque, na hipótese de a família da criança ou do 

adolescente não poder arcar com as despesas de ener-

gia elétrica, passa a ser possível a institucionalização do 

paciente (seja no âmbito da Infância e da Juventude, seja 

no âmbito da Saúde — que é a hospitalização), o que, a 

olhos desarmados, é muito mais onerosa ao Erário e vio-

ladora do direito à convivência familiar e comunitária da 

criança e do jovem. 

Urge, por fim, que se estabeleça o fornecimento pelo 

Estado da energia elétrica aos pacientes de assistência 

ventilatória domiciliar como forma de concretização do 

direito constitucional à saúde. 
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O início do desenvolvimento se dá ainda na 

vida intrauterina e muitas mudanças ocor-

rem de maneira programada biológica e/ou 

geneticamente. Essas transformações iniciais 

formam a base do corpo humano (órgãos, membros etc.) 

e do sistema nervoso central (cérebro e medula espinhal), 

que serão extremamente importantes no desenvolvimento 

pós-natal, na formação da base estrutural da vida bioló-

gica. É também durante a gestação que ocorrem mudanças 

qualitativas, como a capacidade de aprender e memori-

zar, uma vez que é por meio dessas etapas que o cérebro 

se desenvolve. Em princípio, as habilidades iniciais são 

Familiares e educadores devem estar atentos para desvios nos 
processos biopsicossociais que indiquem a necessidade de iniciar 

intervenções o mais rapidamente possível 
André Luiz de Sousa1 

1Psicólogo, com especialização em Neurociência pelo Centro de Diagnóstico Neuropsicológico (CDN)� Mestre em Ciências 
da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)� Docente nas Faculdades Metropolitas Unidas (FMU) e na 

Universidade Nove de Julho (Uninove)� 

ARTIGO

Crescimento e desenvolvimento são fenômenos biológicos distintos. O primeiro se refere às mudanças físicas, como tamanho, 
forma e características do corpo, que ocorrem desde a vida intrauterina até o final da adolescência e na vida adulta algumas se 
estabilizam. Nesse sentido, as transformações ocorridas ao longo do crescimento podem ser observadas e mensuradas, como 
no caso de peso e altura. Em contrapartida, o desenvolvimento é algo mais amplo, envolve tanto as mudanças quantitativas 
quanto qualitativas (não mensuráveis), relacionadas com as etapas da vida e a todo o processo que ocorre durante a vida. 
As mudanças qualitativas estão relacionadas com os aspectos cognitivos e socioemocionais. Alguns teóricos defendem que 
elas permanecem ao longo de toda a vida, pois mudamos sempre que necessário, não importando a idade, uma vez que 
se trata um processo dinâmico. Portanto, o desenvolvimento caracteriza-se por mudanças que se processam de maneira 
ordenada e muito similar à maioria das pessoas, auxiliando nas respostas às necessidades individuais e do meio. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil; Crescimento; Desenvolvimento Neuropsicomotor.

Resumo

sensoriais, como visão, audição, tato, paladar e olfato. É 

também por meio desses canais sensoriais que se desen-

volve a aprendizagem básica. A seguir, alguns exemplos 

do desenvolvimento dos canais sensoriais: 

• Tato: em torno da 10ª semana de gestação, o tato está 

em desenvolvimento e já existe sensibilidade térmica. 

Maior órgão do corpo humano, que se origina do mesmo 

tecido que forma o sistema nervoso central, a pele per-

mite ter as primeiras sensações intrauterinas, como os 

chutes e toques. 

• Audição: desenvolve-se a partir da 24ª semana de 

gestação. Os fetos afastam-se de sons vigorosos e 

Padrões e alterações do 
crescimento e desenvolvimento infantil

Notas dos editores: artigo adaptado do material produzido pelo Instituto de Ensino e Pesquisa da APAE DE SÃO PAULO, em parceria com o Instituto 
Cyrela e com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, no Projeto Sinais de Atenção na Primeira Infância: Atenção Interdisciplinar no 
Desenvolvimento Infantil, uma estratégia de capacitação e fortalecimento do papel dos Centros de Educação Infantil (CEIs) da Rede Parceira da 
Cidade de São Paulo.
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Quadro 1. Domínios do desenvolvimento infantil.

Domínios Mudanças

Físico Crescimento.

Modo de sentir e de perceber o mundo físico (p. ex., o desenvolvimento gradual da percepção de profundidade durante o 
primeiro ano de vida e o aperfeiçoamento do paladar)

Cognitivo Mudanças na atenção, nas habilidades motoras, na resolução de problemas e em outras habilidades intelectuais, como 
aprender a ler).

Socioemocional Mudanças associadas à relação de um indivíduo consigo mesmo e com o outro (grupo ou pessoa), como a aquisição de 
habilidades sociais, as diferenças individuais de personalidade e as crenças dos indivíduos sobre si mesmos.

Fonte: adaptado de Papalia & Feldman (2013); Berger (2003); Kolb & Whishaw (2002).

movem-se em direção aos suaves. À medida que a 

gestação avança, a interação com a mãe se intensifica, 

e o feto reage ao ouvir uma voz familiar ou quando o 

ventre é acariciado. Em algumas culturas, as gestantes 

são orientadas a fortalecer essa interação, realizando 

leituras e dialogando com o feto que se desenvolve. 

• Gustação: entre a 20ª e a 24ª semana de gestação, 

aumentam as taxas de deglutição do líquido amnió-

tico. O recém-nascido reconhece no colostro o sabor 

desse líquido que deglutiu no útero. 

• Visão: a partir da 16ª semana, o feto percebe a luz e 

realiza movimentos oculares importantes para a visão 

após o nascimento. 

Nessa etapa ainda não são desenvolvidas habilidades refi-

nadas, como visão de profundidade, raciocínio abstrato e movi-

mentos voluntários, que amadurecem ao longo da vida. Após 

o nascimento, o cérebro passa por um período de aumento 

progressivo da retenção de informação, possibilitando que 

cada canal sensorial receba mais informações. Há também 

um ganho qualitativo, com o refinamento dessas habilidades 

em resposta à estimulação, experiências e vivências. 

Depois do nascimento, o bebê é apresentado a uma 

série de novos estímulos, como frio, calor, luz, escuridão, 

barulho, silêncio, doce e salgado. Os contrapontos exigem 

do cérebro e corpo capacidades de adaptação cada vez 

mais complexas e específicas. Ou seja, quanto mais se vive 

as experiências, mais se aperfeiçoa e desenvolve as habi-

lidades, de acordo com os estímulos oferecidos e o estágio 

de maturidade biológica. O desenvolvimento ocorre gra-

dualmente em três áreas, física, cognitiva e socioemocional, 

chamadas de domínios do desenvolvimento (Quadro 1).

DESENVOLVIMENTO DOS ZERO AOS 3 ANOS
O desenvolvimento infantil abarca todo o processo de 

mudanças (qualitativas e quantitativas) do qual a criança 

depende para alcançar maior complexidade em seus movi-

mentos, pensamentos, emoções e relações com o outro. É, por-

tanto, a base do nosso desenvolvimento como seres humanos. 

A primeira infância abrange os primeiros 6 anos após o 

nascimento. Nos três primeiros anos de vida, também cha-

mados de “primeiríssima infância”, a base, as estruturas e a 

arquitetura do cérebro começam a se formar. As experiên-

cias vividas pela criança nesse período têm um impacto 

duradouro no seu desenvolvimento, podendo formar uma 

base cerebral forte ou frágil para aprendizagem, compor-

tamento e saúde, ao longo da vida. Kolb e Whishaw (2002) 

comparam o desenvolvimento cerebral e cognitivo à cons-

trução de uma casa, pois ambos envolvem uma sequência 

de estágios, cada um dependendo do anterior. Os fatores her-

dados ou genéticos contribuem para o processo do desen-

volvimento ao fornecerem um aparato biológico. Os genes 

organizam as células, que se diferenciam e assumem dife-

rentes funções no organismo. Mas as experiências de vida, 

as relações sociais e o ambiente (principalmente as de 0 a 

3 anos de vida) fornecem as bases cognitivas, emocionais e 

sociais, que podem até mesmo influenciar a expressão dos 

genes e traços comportamentais herdados geneticamente. 

O que acontece na infância, quando são formadas as bases 

biológicas do desenvolvimento, deixa marcas para toda a 

vida. Passar por experiências positivas na primeira infân-

cia promove a formação de uma estrutura cerebral mais 

apta a superar dificuldades, preparando a criança para ter 

sucesso na alfabetização, além de favorecer o desenvolvi-

mento de mais habilidades ao longo da vida. 
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A falta de conhecimento sobre o desenvolvimento na 

primeira infância gera ideias equivocadas, como a de que 

seria necessário estimular a criança ao máximo até os 3 

anos de idade porque é nessa fase que o cérebro produz 

mais conexões sinápticas. De fato, o bebê tem um aumento 

imenso na formação de sinapses nos primeiros dez meses 

de vida, mas as estruturas neurais não usadas ou pouco 

eficientes são eliminadas naturalmente. 

Experiências, em pelo menos, três áreas — sensorial, 

emocional e motora — são necessárias para o desenvol-

vimento afetivo do cérebro, que recebe as informações 

por meio de estímulos sensoriais. Por sua vez, o desenvol-

vimento sensorial decorre do vínculo afetivo, que motiva 

a adaptação ao novo ambiente e promove a organiza-

ção neurológica. O afeto é a primeira condição para que 

a criança se desenvolva bem, e sua falta nos primeiros 

anos deixa marcas definitivas no desenvolvimento infan-

til. Outro aspecto relevante é o desenvolvimento motor. 

A criança precisa do movimento para reconhecer o seu 

corpo e aprender a utilizá-lo; grande parte do desenvol-

vimento motor ocorre por meio de brincadeiras.

FATORES DE RISCO E ATRASOS NO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Os fatores de risco para o desenvolvimento infantil 

podem ser divididos em três categorias:

• Biológicos: causados por eventos antes ou após o 

nascimento, como a ingestão de substâncias químicas 

ou alimentos prejudiciais à saúde durante a gravidez, 

prematuridade ou infecções.

• Genéticos: chamados riscos estabelecidos, são, por 

exemplo, alterações genéticas de maior ou menor gra-

vidade. Mesmo que seus efeitos não possam ser evi-

tados, é importante oferecer um ambiente acolhedor 

às crianças e oferecer-lhes estímulos, independente-

mente de seu estado de saúde. 

• Ambientais: são as experiências adversas relaciona-

das a família, ambiente e sociedade, como desnutri-

ção, condições precárias de saúde, falta de recursos 

sociais e educacionais, práticas inadequadas de cui-

dado e estresse familiar, como violência, abuso, maus-

-tratos e problemas graves de saúde mental da mãe ou 

de quem cuida da criança. Políticas públicas voltadas 

à área social e à educação são essenciais no enfren-

tamento de ambientes adversos ou desfavoráveis ao 

desenvolvimento infantil. Cuidados com alimentação, 

sono e exercícios físicos são igualmente relevantes, 

mesmo antes da decisão pela maternidade, por favo-

recerem o desenvolvimento na vida intrauterina. 

Quase sempre alterações em habilidades motoras, 

linguagem, cognição, interação pessoal-social e aspecto 

emocional afetam mais de uma área: o atraso em uma 

delas pode comprometer o desenvolvimento de outra ou 

o mesmo fator pode causar danos em mais de uma área, 

resultando nas chamadas alterações funcionais mistas. É 

o caso da encefalopatia crônica infantil não progressiva, 

também conhecida como paralisia cerebral, que consiste 

em uma alteração no desenvolvimento notada até a idade 

de 2 anos. A condição é causada por algum fator de risco 

biológico ou ambiental e pode apresentar-se de forma leve 

ou mais grave, com desvios no desenvolvimento motor, da 

linguagem e da cognição. Outro exemplo é a criança com 

transtorno do espectro do autismo, que pode apresentar 

alteração na interação pessoal-social e na linguagem, uma 

em consequência da outra. Os tipos, as formas e a intensi-

dade das alterações do desenvolvimento variam muito de 

criança para criança.

Como o desenvolvimento é um processo dinâmico 

obtido por meio de ações, estímulos, afeto e ambiente, 

podendo ser modulado e, consequentemente, promovido, 

torna-se necessária a identificação das alterações não ape-

nas por familiares, mas também por professores e profis-

sionais especializados, para que o encaminhamento e as 

intervenções sejam realizados o mais precocemente pos-

sível. Observem que em nenhum momento foi dito “para 

que o diagnóstico seja realizado”, pois, às vezes, o pro-

cesso diagnóstico exige tempo e engajamento de equipe 

multiprofissional. Porém, antes mesmo que se chegue ao 

diagnóstico, a intervenção é extremamente necessária 

nos ambientes que a criança frequenta e pelas pessoas 

com quem ela convive, pois possibilitará progressos no 

seu desenvolvimento — e todos profissionais e familiares 

podem contribuir para esse processo.
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Quadro 2. Principais reflexos primitivos do bebê.

Reflexos primitivos de procura e alimentação Reflexos primitivos de movimentação

Sucção: um recém-nascido de até 2 meses começa a sugar quando algo é 
colocado em sua boca.

Busca: um recém-nascido até 2 meses vira a cabeça de lado quando um dos 
extremos de sua boca é tocado. 

Preensão palmar: um bebê de 2 a 4 meses fecha os dedos e segura firme 
quando se pressiona a palma de sua mão.

Marcha: um bebê de 2 a 5 meses inicia movimentos de marcha 
quando a planta dos pés toca uma superfície rígida.

Moro: um bebê de 4 a 6 meses tem uma reação involuntária 
de abrir e fechar os braços quando se desloca do centro de 
gravidade e se sente desequilibrado ou em perigo.

Preensão plantar: um recém-nascido de até 12 meses, ao 
pressionar a planta dos pés perto dos dedos, vai dobrar os dedos.

Fonte: adaptado de Papalia & Feldman (2013); Berger (2003); Kolb & Whishaw (2002).

OS MARCOS DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
O processo de desenvolvimento humano é contínuo 

e a capacidade maturacional é individual, mas podemos 

estabelecer marcos que podem servir como referências 

para identificar atrasos e indicar quando algo está ou não 

se desenvolvendo de modo esperado para a idade. Os 

marcos fornecem parâmetros para identificar desvios e 

encaminhar para orientação e intervenção precocemente. 

O desenvolvimento do bebê tem duas leis de progres-

são a partir do eixo central do corpo, céfalo-caudal e pró-

ximo-distal. Entender o caminho percorrido pelo desen-

volvimento permite aos profissionais planejarem formas 

de interferir nesse processo e desenvolver ações que pos-

sibilitem sua ocorrência da maneira mais adequada pos-

sível. Esse curso está alinhado com a maturação cerebral, 

que se dá de duas formas:

• Progressão céfalo-caudal: inicia-se na cabeça e vai 

até aos dedos dos pés. O controle se desenvolve pri-

meiramente na cabeça e depois no pescoço, ombros, 

tronco, quadril, pernas e pés.

• Progressão próximo-distal: inicia-se no eixo cen-

tral, deslocando-se para as extremidades. O controle 

se desenvolve a partir dos ombros para cotovelos, 

punhos, mãos e dedos.

Devemos ter cuidado para não exigir da criança ações 

que sua maturação cerebral ainda não permite, ao ofere-

cer brinquedos antes de ela ter sustentado o pescoço ou 

colocá-la em pé antes de ela ter controle dos quadris. Com 

a expectativa do desenvolvimento rápido, muitas vezes 

pulam-se etapas, sem respeitar o desenvolvimento natu-

ral, exigindo da musculatura uma adequação imprópria. 

O bebê nasce com reflexos que, por si só, apresentam o 

caminho do desenvolvimento. Os reflexos são reações invo-

luntárias em resposta a estímulos externos e consistem nas 

primeiras formas do movimento humano, servem como 

fonte primária de informações, que se armazenam no cór-

tex cerebral em desenvolvimento. Os reflexos primitivos 

estão relacionados à sobrevivência, como, por exemplo, 

funções de busca de alimentação e proteção (Quadro 2).

Os reflexos primitivos posturais são os precursores dos 

movimentos voluntários. Alguns desses reflexos, como a 

sucção, as preensões palmar e plantar e o da marcha, 

serão substituídos por atividades voluntárias. Outros, como 

o reflexo de Moro, desaparecerão. Nos primeiros meses 

de vida, sua presença, intensidade e simetria podem ser 

usadas para avaliar a integridade de funções cerebrais. A 

persistência da maioria desses reflexos no segundo semes-

tre de vida também indica anormalidades no desenvolvi-

mento. Existem duas posturas básicas de posicionamento 

corporal enquanto não se adquire a posição anatômica 

em pé: a posição supina ou decúbito dorsal, quando o 

bebê está deitado com a face voltada para cima; e a posi-

ção prona ou decúbito ventral, quando o bebê está dei-

tado com a face voltada para baixo.

Cada bebê é um indivíduo único e suas etapas de 

desenvolvimento devem ser respeitadas (Quadros 3 a 

8). Como muitos fatores interferem e interagem com o 

desenvolvimento, o olhar do avaliador deve ser criterioso. 

Deve-se levar em conta o amadurecimento de cada fase 

e de cada criança, tomando o cuidado de perceber se as 

fases do desenvolvimento estão progredindo adequada-

mente, independentemente da idade. Para cada item do 

desenvolvimento que se possa considerar como atraso, 
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Quadro 3. Marcos do desenvolvimento infantil, de zero a 6 meses.

Idade 
(Meses) Físico Cognitivo Socioemocional

Geral

O bebê desenvolve um fortalecimento gradual da 
musculatura.

Adquire um controle progressivo da cabeça, dos membros e 
do tronco.

O bebê desenvolve a 
aprendizagem por meio dos 
sentidos.

Vocaliza, quando está 
interagindo com outras 
pessoas. 

Balbucia.

O bebê reconhece seu cuidador

Principal.

Comunica-se pelo choro, que pode 
indicar sono, fome, desconforto etc.

Apresenta descontentamento

com barulhos inesperados, pessoas

estranhas, movimentos súbitos e dor.

1 Foca objetos a 90 cm de distância.

2

De barriga para baixo (prona), levanta a cabeça por alguns 
segundos.

Reage aos sons e às alterações de voz.

Começa a seguir os objetos com os olhos.

3

Começa a tentar alcançar objetos suspensos.

Manifesta satisfação com movimentos corporais, antecipando 
a alimentação e o pedido de colo.

Adquire controle cervical.

Emite sons vocálicos,

labiais e guturais
Desenvolve o sorriso social.

4

Quando segurado pelas mãos, tenta se levantar.

Une as mãos na linha média.

Deitado de barriga para baixo (prona), consegue maior apoio 
nos antebraços e levanta a cabeça por vários segundos.

Segura os objetos e os leva à boca, embora ainda com 
dificuldade de coordenação.

Começa a imitar sons.
Distingue as pessoas conhecidas dos 
estranhos, dando preferência aos 
rostos familiares.

5
Inicia o rolar.

Inicia o próprio ciclo de sono e alimentação

6

Senta-se com apoio.

Segura e transfere objetos de uma mão para a outra.

Coloca os pés na boca.

Emite sons consonantais,

monossílabos (má, pá, ta).
Começa a sorrir intencionalmente.

há várias técnicas e intervenções possíveis para se esti-

mular adequadamente. Muitas vezes, apenas uma corre-

ção da postura pode desencadear o processo de desen-

volvimento sem representar um atraso. 

Quem cuida precisa estar ciente das possibilidades 

de ajustes. Um item de grande importância para aperfei-

çoar o olhar na hora de se observar um bebê é o tônus 

muscular, que indica quando a musculatura está pronta, 

em parcial contração, para receber o estímulo e atuar. O 

tônus muito aumentado ou muito diminuído é um sinal 

de alerta, que poderá indicar alguma dificuldade no pro-

cesso de desenvolvimento. Muitas vezes, a eventual altera-

ção pode ser corrigida por meio de trocas posturais, reto-

mando, assim, o processo normal. O desenvolvimento do 

bebê é de grande importância no primeiro ano de vida, 

com muitas mudanças rápidas. No segundo e no terceiro 

anos de vida, as mudanças motoras caminham mais len-

tamente, dando espaço para seu aperfeiçoamento, e as 

mudanças sociais e intelectuais/cognitivas avançam com 

maior intensidade.

ALIMENTAÇÃO
O momento da alimentação é importante para a comu-

nicação entre criança, pais ou cuidadores. É o momento 

do afeto, da interação e da troca, por meio de gestos, olha-

res, sorrisos ou aconchego. Alguns estudos mostram que 

há forte influência da má nutrição sobre o desenvolvi-

mento da criança. Existe correlação entre níveis baixos 

Fonte: adaptado de Papalia & Feldman (2013); Berger (2003); Kolb & Whishaw (2002).
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de quociente intelectual e subnutrição intrauterina e a sua 

continuidade durante a primeira infância. Por outro lado, 

pais podem desencadear fadiga emocional em crianças 

com bom desenvolvimento inicial do cérebro quando as 

pressionam a comer, pois para se alimentar é necessário 

ter fome e prazer. Em resposta à pressão, a criança pode 

perder o prazer em comer e desenvolver resistência para 

se alimentar. Até os 3 meses, a boa alimentação ajuda na 

capacidade de atenção, na concentração e no desenvol-

vimento motor. Alimentação inadequada ou desnutrição 

pode atrapalhar o desenvolvimento cognitivo e motor e 

deixar a criança mais agitada e irritada.

Os benefícios da amamentação são indiscutíveis tanto 

para a mãe, por auxiliar na recuperação pós-parto e na 

prevenção de doenças como o câncer de mama, quanto 

para a criança, por ajudar no ganho peso, no fortaleci-

mento do sistema imunológico, na nutrição, desenvolvi-

mento dos músculos faciais etc. É também o momento da 

intimidade e do estreitamento de laços emocionais entre 

ambos. Nos seis primeiros meses de vida, a criança deve 

ser alimentada exclusivamente com o leite materno, não 

necessitando nem mesmo de água. A partir do sexto mês, 

os pediatras orientam a introdução gradual de frutas, sucos 

e papinhas, normalmente aceitos pela criança. Há casos 

em que o uso de alimentos industrializadas deve ocorrer 

antes desse período, mas é importante seguir as orienta-

ções médicas, fundamentadas em normas da Organização 

Mundial de Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria. 

A partir do sexto mês, quando se pode oferecer papi-

nha de vegetais, começa o desafio de vencer a resistência a 

Quadro 4. Marcos do desenvolvimento infantil, de 7 a 12 meses.

Idade 
(Meses) Físico Cognitivo Socioemocional

Geral
O bebê começa a emitir sons 
(vocalizações).

O bebê procura ativamente interagir com as 
pessoas à sua volta, com sons, gestos e expressões 
faciais.

Inicia as primeiras conversas gestuais, abrindo e 
fechando as mãos quando quer alguma coisa.

Estabelece forte laço afetivo com o cuidador 
principal.

Não gosta de se separar do cuidador principal.

7

Arrasta-se.

 Segurado pelas axilas, apoia os 
pés, empurrando-os contra o solo 
e fazendo o movimento de saltar.

Chora diante de estranhos.

8
Senta-se sem apoio.

Segura objetos com firmeza 
trocando de mãos.

Pronuncia as primeiras palavras com 
significado

(mamã, papá).

Inicia imitações (tchau, palminha).

Chora diante de estranhos.

9
Dá os primeiros passos com 
apoio.

Começa a engatinhar.

Desenvolve a noção de permanência do 
objeto.

Gosta de brincar de esconde-esconde.

Começa a entender o não.

Gosta de atirar repetidamente objetos ao chão, 
para que alguém os devolva.

10

Leva objetos com boa 
coordenação à boca.

Tem preensão quase completa.

Aprende a apontar objetos com o 
indicador.

Desenvolve a noção de causa e efeito.

Responde ao nome ou apelido.

Começa a relacionar objetos à sua 
função.

Gosta de interagir com os outros bebês.

11 Dá os primeiros passos com apoio.

12

Dá os primeiros passos sem apoio, 
mas ainda com a base alargada.

Começa a andar, inicialmente 
com equilíbrio instável.

Compreende ordens simples 
acompanhadas de gestos.

Desenvolve maior interação com adultos 
conhecidos.

Fonte: adaptado de Papalia & Feldman (2013); Berger (2003); Kolb & Whishaw (2002).
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alimentos diferentes. As crianças podem recusar o alimento 

e começar a brincar em vez de comer. Recomenda-se deixá-

-la experimentar os novos sabores que está descobrindo. A 

partir de um ano, a criança começa a se alimentar de modo 

mais semelhante ao dos adultos. Não é mais necessário dei-

xar tudo bem cozido, porque a criança precisa aprender a 

mastigar e exercitar os músculos da face. Nessa fase é comum 

a perda de apetite, pois a criança estava acostumada a papi-

nha, leite e sucos, e agora a comida ficou mais sólida. 

A criança começa a se tornar mais independente e 

a construir a sua autoimagem entre 2 e 3 anos. Algumas 

querem experimentar tudo o que lhes é apresentado e 

ainda têm suas próprias escolhas, enquanto outras são 

mais resistentes a novas experiências. Cabe ao adulto 

apoiar as atitudes positivas e incentivar as crianças a 

saborear novos alimentos. 

A idade pré-escolar é muito importante para o pro-

cesso de maturação biológica e de desenvolvimento psi-

comotor. Nessa fase, a criança começa a ter mais autono-

mia para criar seus hábitos alimentares. Em casa, começa 

a experimentar o que antes recusava e a recusar o que 

antes aceitava, gerando conflitos com pais e cuidadores.

SONO
O sono é essencial para o desenvolvimento da criança. 

Devemos oferecer um ambiente acolhedor para que a 

criança aprenda a dormir o mais precocemente possível. 

Ambiente livre de ruídos e luzes costuma propiciar bons 

momentos de sono. O recém-nascido exposto à televisão 

e a meios eletrônicos normalmente é mais irritadiço e tem 

o sono muito mais leve que os que não estão submetidos a 

esses estímulos. Desde cedo, devemos oferecer à criança 

Quadro 5. Marcos do desenvolvimento infantil, de 13 a 24 meses.

Idade 
(Meses) Físico Cognitivo Socioemocional

Geral 

O bebê sobe escadas engatinhando.

Empilha cubos.

Rabisca espontaneamente.

Pode iniciar o controle esfincteriano anal.

O bebê apresenta maior 
desenvolvimento da memória.

Retorna às atividades momentaneamente 
interrompidas.

O bebê inicia a interação com as outras

crianças.

Começa a aprender a confiar nos 
adultos, percebendo que eles cuidam 
dela.

Inicia sentimento de posse, com 
dificuldade para partilhar suas coisas.

Apresenta alterações de humor, com a 
birra.

13 a 15 Anda sem apoio
Compreende ordens simples sem 
recorrer a gestos.

Mostra-se sensível à aprovação e à 
desaprovação dos adultos.

16 a 18
Já é capaz de caminhar com total 
equilíbrio

Desenvolve o entendimento das suas 
rotinas e dos seus familiares.

Fala frases simples, com duas palavras.

18 a 20

Caminha com equilíbrio e coordenação.

Sobe escadas de modo seguro, 
apoiando-se em uma das mãos.

Melhora a motricidade fina.

Demonstra curiosidade.

Gosta de explorar tudo à sua volta.

Nomeia animais com sons 
onomatopeicos (au-au, mu-mu).

Utiliza a terceira pessoa para se referir a 
si mesmo (nenê).

20 a 24
É capaz de passar objetos de uma mão 
para outra enquanto caminha.

Sua linguagem começa a adquirir tons 
diferentes para transmitir significados 
diferentes.

Brinca de faz de conta (beber líquido 
imaginário, comer, etc.).

Fonte: adaptado de Papalia & Feldman (2013); Berger (2003); Kolb & Whishaw (2002).

A criança começa a se tornar 
mais independente e a construir 

a sua autoimagem entre 2 
e 3 anos. Algumas querem 

experimentar tudo o que lhes é 
apresentado e ainda têm suas 
próprias escolhas, enquanto 
outras são mais resistentes a 

novas experiências.
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Fonte: adaptado de Papalia & Feldman (2013); Berger (2003); Kolb & Whishaw (2002).

Quadro 6. Marcos do desenvolvimento infantil, de 24 a 36 meses.

Idade 
(Meses) Físico Cognitivo Socioemocional 

Geral
A criança apresenta equilíbrio e

coordenação, já é estável e capaz de 
saltar e correr.

A criança atinge uma fase de grande 
curiosidade: é o início dos por quês.

 Apresenta um aumento da concentração 
e da memória.

A criança não gosta de estranhos: a figura da 
mãe ainda está fortalecida.

Reforça a sua ação, narrando o que está fazendo 
enquanto brinca sozinha (linguagem privada ou 
solilóquio).

Usa a birra para chamar a atenção ou 
manifestar sua frustração ou incapacidade para 
se comunicar com eficácia.

Início da fase do medo do escuro.

Pode começar a ter pesadelos durante o sono.

Aprende a dizer não.

Sabe o que não quer antes de ser capaz de 
formular o que deseja.

24 a 28

Apresenta coordenação

bimanual em manipular objetos.

Começa a controlar os esfíncteres 
vesical e anal, primeiramente 
diurno e depois noturno.

Sobe e desce escadas sozinho, 
colocando dois pés no mesmo 
degrau (sem alternar pés).

Emite frases com três ou quatro palavras.

Desenvolve a consciência sobre si, 
referindo eu nas frases.

Consegue participar de atividades com outras 
crianças.

28 a 32
Utiliza com facilidade lápis e 
talheres.

Começa a formar imagens mentais e 
fortalecer os conceitos de dentro/fora e 
em cima/embaixo.

Começa a imitar outras pessoas.

32 a 36

Sobe escadas sem apoio, alternando 
os pés.

Veste-se com auxílio de outra 
pessoa.

Come sozinho, derrubando pouca 
comida. Usa garfo e faca. 

Pedala triciclo.

Já conversa usando frases curtas.

Começa a aprender o conceito da 
sequência numérica simples.

Refere-se a si mesmo pelo nome.

Diz seu nome e sexo.

Utiliza eu ao falar.

Emprega os plurais.

Desenha um ser humano com cabeça e 
membros.

Consegue copiar um círculo e uma cruz.

Aceita melhor a separação da mãe, 
conseguindo ficar com outra pessoa com maior 
segurança.

Compreende histórias.

Brinca de maneira cooperativa com outras 
crianças.

a noção de ritmo e de rotina, que a ajudarão a aprender 

a dormir. À medida que cresce, a criança se torna mais 

resistente e começa lutar contra o sono. A soneca da tarde 

já não é vista como necessária, mas como uma perda de 

tempo, pois interrompe a brincadeira. 

Cada vez mais, os estudos mostram as consequências 

da privação de sono, como atraso no crescimento, obesi-

dade, irritabilidade, redução da imunidade e maior pro-

pensão a infecções. Por isso, é necessário ter um olhar 

atento para o sono da criança. Muitas crianças iniciam 

cedo a vida escolar, cabendo a cada instituição ter a sua 

rotina para a hora do descanso. É importante que todas 

tirem uma soneca ao longo do dia. Algumas instituições 

têm salas próprias para a hora do descanso, com um col-

chonete para cada criança. Isso é o ideal e um grande 

facilitador do sono, pois o ambiente estimula a criança a 

dormir e ela já sabe que esse é o momento do descanso. 

Outro fator que pode facilitar essa rotina é o professor saber 

um pouco sobre o sono da criança em casa. Essas infor-

mações podem ser colhidas com a ajuda dos pais ou res-

ponsáveis. Para facilitar esse momento, o educador pode 

criar rotinas que levem a criança a ser menos resistente 
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Quadro 7. Marcos do desenvolvimento infantil, de 3 a 4 anos.

Físico Cognitivo Socioemocional

A criança apresenta grande atividade motora: 
corre, salta e começa a subir escadas.

Mostra interesse por novos alimentos.

Realiza as atividades diárias de modo mais 
independente.

Veste-se sozinha, embora com ajuda de outra 
pessoa.

Come sozinha com colher e garfo.

Torna-se cada vez mais independente com a 
higiene.

Precisa de ajuda para se calçar.

A criança consegue copiar figuras geométricas 
simples.

É bastante sensível aos sentimentos dos outros 
sobre si.

Consegue se separar da mãe por algum tempo.

Compreende quase tudo o que escuta.

Ainda apresenta dificuldade para partilhar.

Sua comunicação já é compreensível para o 
adulto.

Apresenta dificuldade para cooperar.

Usa bastante a imaginação.

Preocupa-se em agradar os adultos que gosta 
e aprecia a aprovação.

Começa a participar dos jogos de faz de conta.

Gosta muito do afeto dos adultos que lhe são 
significativos.

Compreende o conceito de plural (dois).

Usa frase com quatro palavras.

Sabe o seu nome, seu sexo e sua idade.

Repete uma sequência de três algarismos.

Apresenta maior autoconfiança.

Apresenta medo de estranhos e de animais.

Começa a distinguir o certo e o errado.

É menos agressiva quando as coisas não lhe 
correm como espera.

Começa a desenvolver o conceito de gênero 
masculino e feminino.

Começa a se interessar por atividades em 
grupo com outras crianças.

Reconhece seus próprios limites, pedindo 
ajuda quando necessário.

Imita os adultos.

Fonte: adaptado de Papalia & Feldman (2013); Berger (2003); Kolb & Whishaw (2002).

Fonte: adaptado de Papalia & Feldman (2013); Berger (2003); Kolb & Whishaw (2002).

Quadro 8. Marcos do desenvolvimento infantil, dos 4 aos 5 anos.

Físico Cognitivo Socioemocional

A criança se veste e se despe com pouca 
ajuda.

Apresenta um rápido fortalecimento muscular.

Lava o rosto e as mãos sozinha. 

Tem grande atividade motora e maior controle 
dos movimentos.

Consegue escovar os dentes.

Canta canções simples.

Presta atenção às histórias.

Conta até cinco.

Desenha livremente um quadrado.

Resolve jogos com regras simples.

Compreende ordens com frases negativas.

Constrói frases bem estruturadas.

Já compreende os conceitos de mais, menos, 
maior, menor, dentro, fora, debaixo e atrás.

Compreende que os desenhos podem 
representar objetos reais. 

Começa a reconhecer sensorialmente os 
objetos redondos, macios e pesados.

Compreende tudo o que lhe é dito.

Faz muitas perguntas.

É seletivo quanto aos colegas.

Começa a partilhar, aceitar regras e respeitar a 
vez do outro.

Apresenta comportamentos desafiantes, 
testando a autoridade e o limite do outro.

Começa a compreender a diferença entre a 
realidade e a fantasia.

Pode ter pesadelos.

Tem grande capacidade para fantasiar.

Tem amigos imaginários.

Tem confiança em si mesmo.

Tem consciência do certo e do errado.

Culpa os outros por seus erros.

Tem dificuldade para assumir seus erros.

ao sono, como contar histórias, deixar que a criança manu-

seie livros, colocar uma música suave, convidar todas as 

crianças para a soneca e proporcionar brincadeiras mais 

calmas. A soneca pode ajudar na liberação do hormônio 

do crescimento, na promoção de conforto e bem-estar, no 

desenvolvimento da cognição e na regulação de emoções. 

VACINAS
Apesar dos preconceitos infundados ou informações 

equivocadas sobre os efeitos colaterais, as vacinas per-

mitiram às pessoas viver mais e vencer doenças antes 

comuns e mortais. A vacinação na primeira infância 

é essencial para a criança crescer de modo saudável, 
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com um desenvolvimento adequado, já que suas defe-

sas naturais ainda estão em formação e seu organismo 

é bastante vulnerável a infecções. 

O ato de vacinar auxilia tanto a criança quanto 

a sociedade em que ela vive, ao restringir a circula-

ções dos agentes infecciosos. No Brasil, o Ministério 

da Saúde promove campanhas e oferece gratuita-

mente vacinas, de acordo com um calendário de 

vacinação ao qual os pais, cuidadores e educadores 

devem estar atentos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

IMUNIZAÇÕES, 2019). 

CONCLUSÕES
O desenvolvimento infantil é um processo biopsi-

cossocial, regido por fatores orgânicos e ambientais 

que podem ser modulados por meio da alimentação, 

do suporte socioemocional e de estímulos cognitivos 

adequados (Quadro 9). Os primeiros anos do desenvol-

vimento neuropsicomotor da criança são fundamentais 

para os ganhos cognitivos na vida escolar e adulta. 
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Quadro 9. Principais sinais de alerta no desenvolvimento 
infantil.

Idade Sinais de Alerta

3 a 6 meses

Não presta atenção aos rostos.

Não levanta as pernas, quando de barriga para 
cima.

Não segura os objetos.

Resiste à alimentação.

Não tem controle motor.

Tem dificuldade para levar objetos à boca.

Não emite sons.

6 a 12 meses

Não se senta sozinho.

Não se mantém em pé, mesmo apoiado.

Não diz palavras simples (mamãe, papai).

Não usa gestos simbólicos.

Não aponta os objetos.

12 a 24 meses

Não anda sem apoio até os 18 meses.

Não fala algumas palavras.

Não imita ações ou palavras.

Não compreende a função dos objetos familiares.

24 a 36 meses

Não faz birras.

Tem dificuldade para manipular os objetos.

Não entende as instruções simples.

Faz pouco contato visual.

Tem dificuldade para se afastar da mãe.

3 a 4 anos

Não consegue saltar ou pular.

Tem dificuldade para desenhar garatujas.

Ignora as outras crianças.

4 a 5 anos

Não sabe dizer o seu nome.

Não usa fantasia nas brincadeiras.

Não brinca com as outras crianças.

É pouco autônoma.

Não expressa emoções.

Fonte: adaptado de Papalia & Feldman (2013); Berger (2003); Kolb & 
Whishaw (2002).

Os primeiros anos 
do desenvolvimento 

neuropsicomotor da criança 
são fundamentais para os 
ganhos cognitivos na vida 

escolar e adulta.
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Perguntas enviadas por meio das redes sociais: facebook.com//institutojoclemente | twitter.com//institutojc

DI RESPONDE

O DESENVOLVIMENTO DE MEU BEBÊ ESTÁ ATRASADO. 

Será que vai andar?
Cada criança tem seu ritmo de amadurecimento, especial-
mente as com deficiência intelectual (DI) e do desenvolvi-
mento. Por exemplo, bebês com síndrome de Down costu-
mam apresentar hipotonia (diminuição do tônus muscular 
e da força) e frouxidão ligamentar (capacidade de realizar 
movimentos além das amplitudes habituais), que interferem 
na aquisição da marcha e do equilibro. Os estímulos da 
família e de profissionais especializados são importantes 
nessa fase. 

Será que vai falar?
As crianças com DI geralmente apresentam atraso de fala 
e linguagem, mas não existe uma idade exata para o início 
da fala, que depende de fatores de natureza física (muscu-
latura orofacial adequada, integridade auditiva, estruturas 
cerebrais amadurecidas para compreensão e memorização 
etc.) e ambiental (dinâmica familiar e social etc.). É importante lembrar que, além da fala, existem outras for-
mas de comunicação, como a por meio de figuras e símbolos. Terapias com fonoaudiólogo são essenciais para 
favorecer a comunicação de crianças com atraso da fala.

Quando devo retirar a mamadeira?
A orientação para retirada da mamadeira é a mesma para qualquer criança, ou seja, até os 2 anos de idade. 
Muito antes dessa idade, o profissional de fonoaudiologia inicia os exercícios de sucção em copos e canudos 
para fortalecer a musculatura orofacial. 

Quando iniciar o desfralde?
O desfralde pode ser iniciado depois que a criança começar a andar e tiver bom equilíbrio, pois a partir desse 
momento a musculatura pélvica se fortalece e auxiliará no controle dos esfíncteres, músculos em forma de anel 
que permitem retardar a evacuação. Nessa fase também se nota maior maturidade e percepção da criança. A 
família deve estar envolvida e preparada para o início do desfralde, que implica paciência e perseverança.

MEU FILHO TEM SÍNDROME DE DOWN E ALTERAÇÃO CARDIOLÓGICA. QUE CUIDADOS DEVO TER?
A criança com qualquer alteração cardiológica deve estar em constante acompanhamento com seu médico, que 
indicará os tipos de estimulação e as atividades que ela poderá realizar e os cuidados que a família deverá tomar 
dentro e fora de casa. Resguardando-se dos esforços físicos orientados pelo médico, a criança pode ter uma rotina 
semelhante à de outras de sua idade.

?
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UMA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL OU DO DESENVOLVIMENTO...

...poderá conviver com outras na escola regular?
Sim, ela é uma criança como qualquer outra, o material escolar que usará talvez precise de adaptações, mas o con-
vívio com outras da mesma idade na escola será muito importante para o seu desenvolvimento.

...vai aprender a ler e escrever?
A capacidade de aprender a ler a escrever está ligada à individualidade da criança, aos aspectos cognitivos e ao 
seu interesse pessoal. Esses fatores, associados a estímulos que a criança recebe no ambiente familiar e escolar, 
influenciam o ritmo de aprendizagem, incluindo a leitura e a escrita. Terapias multidisciplinares favorecem o desen-
volvimento da criança em diversas áreas do conhecimento.

...vai poder namorar?
Sim, mas é necessário que receba orientações de convívio social e informações sobre sua sexualidade, métodos 
contraceptivos, privacidade e adequação de comportamento, sempre de forma aberta e sem preconceitos. Os fami-
liares devem sempre se lembrar de que a interação social poderá beneficiar seu desenvolvimento global. 

...vai poder andar sozinho pela cidade?
A independência para se locomover com independência em casa, na escola ou no bairro dependerá do treino que 
tiver antes de assumir essa responsabilidade. Condições físicas e cognitivas, como visão, audição, memorização 
espacial, percepção e atenção, são importantes para o usufruto da autonomia, além de outros recursos funcionais, 
como iniciativa e capacidade de tomar decisões e fazer escolhas, já que ambientes urbanos oferecem situações 
imprevisíveis. É importante também conversar sobre as vantagens e os riscos de andar sem os familiares.

...poderá praticar esportes?
Sim, conforme avaliação médica. No caso de crianças com síndrome de Down, o médico deve estar atento para limi-
tações físicas, como a instabilidade atlantoaxial, uma frouxidão maior que o usual entre a primeira e a segunda vér-
tebras cervicais que restringe movimentos, como virar cambalhota, e os exercícios de impacto. Praticar esportes é 
altamente recomendado para o desenvolvimento da criança e a manutenção das habilidades motoras. 



Referências: 1. Wassenberg T, et al. Orphanet J Rare Dis. 2017;12(1):12. doi: 10.1186/s13023-016-0522-z. 2. Hwu WL, et al. [Published online August 31, 2017]. J 
Inherit Metab Dis Rep. doi: 10.1007/8904_2017_54.
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Um erro inato da biossíntese de neurotransmissores, 
com herança autossômica recessiva, resultante de 
variantes patogênicas (mutações) no gene da dopa 
descarboxilase (DDC) que codifica a enzima AADC1.

A falta da enzima AADC leva a uma deficiência 
combinada severa de dopamina, serotonina e outras 
catecolaminas (noradrenalina e adrenalina)1.

• Hipotonia 

• Distúrbios do movimento, 
incluindo crises oculógiras 

• Falha em atingir quaisquer 
marcos de desenvolvimento

• Déficit pôndero-estatural 

• Sintomas autonômicos

Na forma clássica da doença, os pacientes 
não adquirem linguagem e não adquirem função 
motora ao longo da vida2

Na maioria dos casos, exames de imagem 
cerebral, como ressonância nuclear 
magnética e tomografia computadorizada, são 
normais ou apresentam achados inespecíficos1

aBaseado na escala Denver II
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DEFICIÊNCIA 
DE AADC

Deficiência de AADC* é um distúrbio hereditário 
raro da síntese de neurotransmissores1

Os pacientes geralmente apresentam os 
sintomas da deficiência de AADC nos primeiros 
meses de vida e têm prognóstico ruim

MANTER A CABEÇA ERETA
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CAMINHAR
11-15 mesesa
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Para mais informações: 

0800 200 8787

Os 
principais 
sintomas 
clínicos 
incluem1:

DEFICIÊNCIA DE 

AADC*

Você conhece?
*L-Aminoácido aromático descarboxilase

APAE DE SÃO PAULO agora é
Instituto Jô Clemente
Temos o prazer de comunicar que a APAE DE SÃO PAULO está mudando de nome. A partir de 
novembro deste ano, passamos a nos chamar Instituto Jô Clemente. Trata-se de um longo 
processo de amadurecimento e evolução de nossas operações em benefício de todas as pessoas 
envolvidas de alguma forma com a nossa causa: a deficiência intelectual.

Nossas atividades tiveram início em 1961, por meio da inquietude e do empreendedorismo de 
Dona Jô Clemente, nossa fundadora. Ela, junto a outros pais que também acreditavam no potencial 
de seus filhos com deficiência intelectual, criou a APAE DE SÃO PAULO.

Convictos do impacto positivo da inclusão social, 
oferecemos serviços reconhecidos, nacional e 
internacionalmente, atuando em quatro pilares:
• Prevenção e Promoção de Saúde;
• Inclusão Social;
• Defesa e Garantia de Direitos;
• Produção e Disseminação de Conhecimento.

Somos referência no atendimento às pessoas com deficiência intelectual em todo o país e 
nosso objetivo, a partir de agora, é promover cada vez mais a inclusão dessas pessoas na 
sociedade, compartilhando práticas, conhecimento e experiências.
 
Continuamos sendo uma organização da sociedade civil sem fins 
lucrativos e mantemos a nossa estrutura de governança, gestão e 
atendimento especializado.

Ressaltamos ainda que dados como Razão Social, CNPJ, CNES, 
Certificados, Certidões e Fundo de Saúde Gestor também não 
sofrerão alterações, assim como garantimos que todos os serviços 
e práticas serão mantidos exatamente como são realizados 
atualmente, inclusive os endereços de atendimento.

Convidamos você a fazer parte dessa evolução!

Uma nova fase do 
Instituto de Ensino e 

Pesquisa!

O Instituto de EnsinoPesquisa 
APAE DE SÃO PAULO agora 

se chama Centro de 
Ensino, Pesquisa e 
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www.ijc.org.br
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SÍNDROME DE DOWN:
Sexualidade e imagem social
Avaliação de movimentos espontâneos

DI Responde

As medidas de prevenção implicam fortalecimento dos vínculos 
familiares e intensificação do treinamento dos profissionais da área

Estimulação sensorial 
em bebês prematuros

VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA

Diversidade e inclusão profissional 
de pessoas com deficiência
Inscrições abertas! Turmas Fevereiro e Agosto 2020!

120
horas
Cinco módulos com carga 
horária de 10h a 60h

R$ 1.941,22
Online com tutoria

Faça sua inscrição! 
https://cursos.fundunesp.unesp.br/curso.php

Público-alvo
• Profissionais que tenham como desafio a 
implementação e gestão de projetos de inclusão 
de Pessoas com Deficiência (PcD) em empresas;
• Profissionais das áreas de Recursos Humanos e 
Responsabilidade Social; 
• Profissionais que queiram capacitar-se no 
planejamento e no endomarketing de projetos 
organizacionais, em especial relacionados à 
inclusão de pessoas com deficiência intelectual 
mercado de trabalho.
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