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EDiTOriaL

educação,
saúde e direitos

A

educação da pessoa com
Deficiência Intelectual é um
direito inalienável e universal,
e os esforços das famílias e da sociedade
têm permitido um processo educacional
diferenciado para esses alunos em escolas especiais. A partir da Declaração de Salamanca, em reunião organizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (UNESCO) em 1994, foi sugerido que as pessoas com
Deficiência Intelectual fossem inseridas na rede regular de ensino, com
vistas a facilitar sua integração na sociedade e permitir-lhes participar
do convívio com pessoas sem Deficiência Intelectual. Quase 20 anos
se passaram e ainda há debates sobre o assunto, assim como questionamentos acerca dos melhores modelos pedagógicos para essa população, dividindo a opinião de especialistas e familiares em vários países,
inclusive no Brasil. Uma questão muito representativa nesses debates,
apenas uma entre outras tantas igualmente importantes, diz respeito
à simplificação da questão da Deficiência Intelectual a uma categoria
patológica única, esquecendo seu caráter múltiplo, que varia desde a
etiologia até o grau de comprometimento cognitivo.
Nesta edição da Revista DI, pretendemos iniciar uma discussão
sobre o tema pelo relato da experiência da APAE DE SÃO PAULO
a partir de 2007, quando sua escola especial foi fechada e se iniciou o
apoio à inclusão das crianças com Deficiência Intelectual, de grau leve
a moderado, nas escolas regulares.
A educação inclusiva é um tema complexo e envolvente, especialmente para aqueles que consideram que a educação é o diferencial
de uma sociedade, e que continua sendo um verdadeiro desafio, quer
seja em países desenvolvidos ou naqueles em desenvolvimento. Neste
contexto, a formação e o desenvolvimento adequados das pessoas com
Deficiência Intelectual impactam o próprio indivíduo, suas famílias e a
sociedade. Vale lembrar que o aumento recente da longevidade populacional, inclusive das pessoas com Deficiência Intelectual, faz com
que a conquista de maior autonomia e melhor capacitação dessas pessoas seja aspecto central em seus direitos fundamentais.
Também nesta edição da Revista DI, outros temas contemporâneos e de importância são apresentados por autores especialistas em
suas áreas profissionais, tais como formas de interdição e inserção das
pessoas com Deficiência Intelectual no trabalho em nosso meio.
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NOTícias

Inovação em tecnologia
na triagem neonatal

A

área de saúde tem vivido um intenso processo de transformação e inovação tecnológica nas últimas décadas. Diversas técnicas,
instrumentos, recursos diagnósticos e terapêuticos atualmente utilizados eram desconhecidos há
pouco tempo e, a cada ano, novos conhecimentos e produtos em saúde tornam-se disponíveis.
A incorporação desses recursos tecnológicos ao sistema de saúde tem produzido modificações importantes
com alterações significativas na prática médica cotidiana,
nos processos de diagnóstico e de conduta terapêutica,
além de mudanças e reorganização dos serviços de saúde.
Organizações de vários setores estão cada vez mais
envolvidas na contínua busca pela competitividade e pelo
aumento de produtividade, o que as têm levado a investir
cifras cada vez maiores em sistemas de informação.
Não diferente deste cenário, a APAE DE SÃO PAULO,
pioneira na Triagem Neonatal, vem acompanhando as inovações da tecnologia a serviço da saúde, com impacto na
aplicação das melhores práticas e na qualidade de vida de
milhares de pessoas que se utilizam de seus serviços. Por
isso, em 2013, a Organização começou a implantar um
sistema de informação que propicia mais agilidade aos
testes de triagem neonatal, monitora com efetividade a
busca ativa de recém-nascidos com suspeita diagnóstica
e apoia as tomadas de decisão.
Nas mais de quatro décadas de sua existência, o
Programa Nacional de Triagem Neonatal, conhecido
popularmente como ‘Teste do Pezinho’, tornou-se uma
estratégia de prevenção muito importante, pois realiza

4

DI • no 4-5 • 2013

o diagnóstico de doenças congênitas e hereditárias em
recém-nascidos na fase assintomática, possibilitando
iniciar o tratamento precoce, promovendo o acompanhamento médico e prevenindo, em alguns casos, a
Deficiência Intelectual, com melhoria da qualidade de
vida da criança e da família.
Este programa, preventivo e diagnóstico, bastante
complexo e em constante evolução nos setores público
e privado, exige decisões rápidas e assertivas e,
consequentemente, são necessários investimentos
contínuos em atualizações tecnológicas. A segurança
no diagnóstico, armazenamento de dados e monitoramento são imprescindíveis para o sucesso desse programa de rastreamento.
Há grandes avanços tecnológicos nessa área, com
a incorporação de novas metodologias que ampliam de
forma exponencial as possibilidades diagnósticas, sugerindo grandes expansões nos painéis de doenças passíveis de triagem. Consequentemente, a maior complexidade diagnóstica conquistada pela ampliação dos testes
implica a busca por sistemas de gestão de informação
mais adaptados, que garantam a sincronia e a agilidade na
geração de relatórios e indicadores em tempo real.
A implantação de um sistema de informação requer
conciliar os conhecimentos teóricos e práticos de uma
equipe multiprofissional permanentemente treinada e
atualizada ao planejamento estruturado. Este último
envolve o mapeamento de requisitos para a customização e conduz ao desenvolvimento de recursos específicos
para o serviço de triagem neonatal.
Tais investimentos traduzem-se na adequação da
infraestrutura de rede composta por computadores com
ampla capacidade de armazenamento, sistemas de telefonia e fibra ótica e de informação consolidados em uma
única base de dados, além de equipamentos laboratoriais
de última geração, como o espectrômetro de massas direcionado à triagem neonatal.
Ao investir em automação de produção e sistema de
gestão em um único banco de dados, a APAE DE SÃO
PAULO pretende suprir a necessidade de seus clientes,
por meio de maior controle dos processos e informações
geradas, e com maior rapidez e segurança, além de contribuir para o incremento de políticas públicas.
A incorporação do avanço tecnológico na Organização
torna-se imprescindível para a ampliação dela no mercado, tornando-a mais competitiva e focada na prevenção e diagnóstico de doenças congênitas e hereditárias
em recém-nascidos.

Artigo

Educação inclusiva e a
transição da escola especial
A convivência em classes comuns e o trabalho complementar em salas de apoio
à inclusão favorecem o desenvolvimento dos alunos com Deficiência Intelectual
• Roseli Olher* e Laura M. F. F. Guilhoto**

E

scola especial e inclusão do aluno com Deficiência
Intelectual são temas que, apesar de não serem tão
novos, despertam controvérsias entre especialistas
e a sociedade. Qual a melhor forma de propiciar
crescimento individual, social e instrucional a estes alunos?
A história destas conquistas tem um longo percurso dentro
do movimento de inclusão social da pessoa com deficiência
tanto em nosso país como no cenário mundial. Neste relato,
expomos uma análise da transição a partir de 2007 da escola
especial na APAE DE SÃO PAULO para a educação inclusiva,
por meio da comparação do desempenho dos alunos que permaneceram em outras instituições especializadas com aqueles que foram efetivamente inseridos em escolas regulares.
Educação e a escola especial
Até a década de 1990, a grande maioria das escolas que recebiam as pessoas com Deficiência Intelectual era constituída

por ambientes especializados para este atendimento em
locais específicos e segregados. A Declaração Internacional
de Salamanca, promovida pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) em
1994, sustentou que a escola regular com orientação inclusiva era o meio mais eficaz de combater atitudes discriminatórias, de criar comunidades acolhedoras, edificar uma sociedade inclusiva e conseguir educação para todos.
O aspecto inovador da Declaração de Salamanca consistiu na retomada de discussões sobre o encaminhamento de
diretrizes básicas para a formulação e reforma de políticas e
sistemas educacionais e suas consequências, como a ampliação do conceito de necessidades educacionais especiais e a
importância da inclusão da própria educação especial dentro
da estrutura de “educação para todos”. O quadro 1 apresenta
principais marcos legais da educação inclusiva no Brasil.
A educação inclusiva proposta pela UNESCO implica um
processo contínuo de melhoria da escola, com o fim de utilizar os recursos disponíveis, especialmente os humanos, para
promover a participação e aprendizagem de todos os alunos,
no ambiente de uma comunidade local.
A primeira década do século XXI é marcada por intenso
debate sobre o papel social e educativo das escolas especiais,
que surgiram e se estruturaram em um período histórico anterior, no qual não havia uma política pública de atendimento
às pessoas com deficiência, e elas representavam a única
forma de garantir o direito à escolaridade desta população.
APAE DE SÃO PAULO – O caminho da
Educação Especial ao Apoio à Inclusão
Desde sua fundação, em 1961, a APAE DE SÃO
PAULO desenvolveu diversas ações no sentido de
atender às demandas das pessoas com Deficiência
Intelectual. Ao longo dos anos, alguns desses

*Serviço de Apoio à Inclusão Escolar da APAE DE SÃO PAULO, São Paulo, SP.
**Instituto APAE DE SÃO PAULO, São Paulo, SP.
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Os alunos matriculados em escolas com educação inclusiva apresentaram maior
variação na pontuação entre a primeira e a segunda avaliação em todas as
áreas, quando comparados àqueles que frequentaram instituições especializadas

destes serviços foram desativados e/ou reestruturados
para melhor atender às suas necessidades.
Em 1981, a escola especial da APAE DE SÃO PAULO
foi regulamentada pela Secretaria de Educação do Estado
de São Paulo para atender alunos com Deficiência
Intelectual. Em 2000 foi criado o projeto-piloto “Uma
proposta inclusiva”, que deu origem ao atual Serviço de
Apoio à Inclusão Escolar (SAIE), criado oficialmente em
2004 com o objetivo de incluir alunos com Deficiência
Intelectual na rede regular de ensino, oferecendo subsídios e apoio técnico às escolas envolvidas a fim de se
tornarem referências, formando agentes multiplicadores
de um processo de inclusão escolar.
Em 2004, o Instituto APAE DE SÃO PAULO realizou
o Projeto Inclusão em Ação, em escolas da rede municipal de ensino que tinham Salas de Atendimento aos
Portadores de Necessidades Especiais (SAPNE), serviço
que antecedeu as Salas de Apoio e Acompanhamento à
Inclusão (Saai). Nesse projeto, foram realizadas atividades de diagnóstico das unidades de ensino, ações de
mobilização e sensibilização social e formação de agentes de educação inclusiva. No ano seguinte, em 2005, a
área de Educação desenvolveu o “Projeto Entorno”, com
o objetivo de oferecer subsídios e apoio técnico às escolas públicas (municipal e estadual), do entorno da região
da Vila Clementino, para que se tornassem referência no
processo de educação inclusiva.
Em 27 de novembro de 2007, o conselho administrativo da APAE DE SÃO PAULO, em respeito e apoio às
novas diretrizes educacionais do Ministério da Educação,
decidiu manter a escola especial apenas para os 109 alunos
que frequentavam a instituição na ocasião, até que todos
fossem inseridos na rede regular de ensino ou em espaços de educação não formal, em um período de tempo de
dois anos. Assim, no fim de 2009, a escola especial encerrou suas atividades. A organização realizou, desde então,
o monitoramento de todos os ex-alunos por uma pedagoga (Roseli Olher), após a sua transferência para outros
serviços de educação.

Quadro 1 . Marcos legais da educação inclusiva no Brasil.
Década de 1970: institucionalizada a educação especial no
sistema educacional público brasileiro.
Constituição Federal de 1988: “O dever do Estado com a
Educação será efetivado mediante a garantia de atendimento
educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino”.
Parâmetros curriculares nacionais (1998): adoção de currículos
nos quais as propostas sejam diversificadas e flexíveis para
atender à demanda de alunos. Sendo assim, devem se adequar às
necessidades, capacidades e diferenças individuais.
Decreto nº 6.571/2008 e Art. 1º da Resolução CNE/CEB nº 4
de 02 de outubro de 2009: “... os sistemas de ensino devem
matricular os alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas classes
comuns do ensino regular e no Atendimento Educacional
Especializado (AEE), ofertado em salas de recursos multifuncionais
ou em Centros de Atendimento Educacional Especializado da
rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos”.
Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011: dispõe sobre a
educação especial, o atendimento educacional especializado e dá
outras providências.

Frente aos novos paradigmas em 2009, a APAE
DE SÃO PAULO suspendeu as atividades do Serviço
Especializado de Educação (“Escola Especial”) e iniciou o SAIE, que oferta o Atendimento Educacional
Especializado (AEE) de forma complementar ou suplementar à formação do aluno por meio da disponibilização
de recursos de acessibilidade e estratégias que eliminam
as barreiras para a sua plena participação na sociedade,
além do desenvolvimento de sua aprendizagem.
A APAE DE SÃO PAULO, por ser referência para o
município no atendimento à população com Deficiência
Intelectual, propõe, em parceria com a equipe dos
Serviços de Educação, um trabalho de sistematização de
processos e avaliação dos resultados, visando ao aprimoramento constante das práticas no campo da educação
inclusiva, no sentido de modificar o quadro atual.
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eVolução doS AluNoS ApÓS
EncAminhAmEnTO A EScOLAS rEgULArES
Analisamos a evolução dos alunos com Deficiência Intelectual
de grau leve a moderado que frequentavam a Escola Especial
da APAE DE SÃO PAULO em 2007 encaminhados à escola
regular. Foram também comparados os resultados obtidos
pelos alunos matriculados em classes comuns da escola regular com aqueles que se mantiveram em outras instituições
especializadas.
Após o encaminhamento dos alunos da Escola Especial
da APAE DE SÃO PAULO às escolas regulares foram feitas
duas visitas ao ano em cada unidade escolar por uma pedagoga (RO), que realizou registros escritos durante três anos.
Foi realizada uma avaliação retrospectiva dos relatórios dos
alunos matriculados na Escola Especial da APAE DE SÃO
PAULO em 2007 com diagnóstico de Deficiência Intelectual,
tentando-se agrupar e classificar as respostas à ferramenta utilizada — Instrumento de Sondagem, que tem como objetivo
mensurar de forma qualitativa e quantitativa o desempenho
dos alunos nas seguintes áreas: 1) Identidade e Autonomia;
2) Socialização; e 3) Comunicação e Expressão – Linguagem
Receptiva e Linguagem Expressiva. A cada uma dessas áreas

foi estabelecida uma nota graduada ou conceito conforme a
pontuação obtida pela sua soma.
Dos 109 alunos, 62 tinham 2 relatórios de avaliações nas áreas de Identidade e Autonomia, Socialização e
Comunicação e Expressão, com intervalo mínimo de 1 ano
em cada área observada, sendo que 40 alunos, dos quais
23 tinham síndrome de Down (SD), frequentavam classes
comuns da rede regular de ensino (grupo 1) e 22 (15 com
SD) permaneceram em instituições especializadas ou classes
especiais (grupo 2) por opção das famílias, como mostra a
Figura 1.
Os alunos matriculados em escolas com educação inclusiva (grupo 1) apresentaram maior variação na pontuação entre a primeira e a segunda avaliação em todas as áreas
quando comparados àqueles que frequentaram Instituições
Especializadas (grupo 2) como mostra a Figura 2. A variação
individual foi maior no grupo 1 quando comparado ao grupo
2 em todas as áreas, especialmente na área de comunicação e
expressão, ilustrado na Figura 3.
Quando analisamos os subgrupos de alunos com e sem
SD, a variação foi maior no grupo de Educação Inclusiva,
assim como analisado previamente no agrupamento geral

109 alunos
Escola Especial da APAE DE SÃO PAULO
Ano 2007

43 (39,5%) alunos
Escolas regulares +
atendimento educacional
especializado contraturno

37 (33,9%) alunos
Instituições especializadas
e/ou salas especiais

29 (26,6%) alunos
Mudança de cidade

Alunos com duas avaliações

40 (93,0%) alunos
Escolas regulares + atendimento
educacional especializado
contraturno

22 (59,5%) alunos
Instituições especializadas
e/ou salas especiais

62 alunos com 2 relatórios

figura 1. Fluxograma que mostra a seleção dos alunos para a análise.
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EDucAÇão EM rEDE rEgulAr E Apoio À
incluSão X inStituiÇão ESpEciAlizADA
No nosso estudo foi observado que os alunos que passaram
a frequentar as escolas comuns do ensino regular apresentaram aumento nas pontuações globais nas áreas analisadas da sondagem pedagógica (Identidade e Autonomia;
Socialização; Comunicação e Expressão – Linguagem
Receptiva e Linguagem Expressiva), observada em duas
avaliações, com intervalo de um ano. Não temos conhecimento de registro semelhante em nosso meio.
Os alunos apresentavam Deficiência Intelectual de
grau leve a moderado, o que facilitou o processo de inclusão, a qual pode ser de maior dificuldade de aplicação e
exigir planejamento diferenciado em indivíduos com
comprometimento mais grave ou com comorbidades,
como as de natureza psiquiátrica ou motora. Deve-se lembrar que em todas as deficiências, quer de natureza biológica, social ou devido à má interação entre essas duas
esferas, há um espectro de gradações em relação à gravidade, mas que não invalida o propósito da inclusão, que
requer ações específicas e planejamento a curto, médio e
longo prazo.
A abordagem quantitativa utilizada neste estudo auxilia a verificar tendências de evolução que podem ainda
não estar claras e sistematizadas ao observador. A partir
das visitas às unidades escolares e às instituições especializadas com o objetivo de comparar o desenvolvimento destes alunos ao longo de três anos de acompanhamento, também foram identificados os seguintes aspectos
qualitativos:
• Trabalho complementar: observou-se durante o
acompanhamento realizado nas escolas regulares que
os alunos que frequentaram o AEE, de forma complementar à classe comum (tanto na APAE DE SÃO
PAULO, como em salas multifuncionais dentro da

90
Pontuação (escala 0 a 100)

(com e sem SD). O ganho neste grupo foi maior também na
área de expressão e comunicação.

100

80
70
60
50
40
30
20
10
0 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a 1a 2a
média + DP
média
média - DP

Avaliações

Inclusão
Escola Especial

figura 2. Valores da pontuação (n=62) nas avaliações 1 e 2 nas áreas
estudadas nos grupos de educação inclusiva (n=40) e instituição
especializada (n=22). (p<.001)

100
Pontuação total - 2a avaliação

Os alunos apresentavam Deficiência
Intelectual de grau leve a moderado,
o que facilitou o processo de inclusão

Identidade
Participação Socialização Comunicação
Conceito Total
Expressão
Autonomia

melhora* - 25,0%

melhora* - 0,0%

80
60
40
20
0

piora* - 0,0%
0

20

40 60 80 100 0
Inclusão

piora* - 9,1%
20 40 60 80 100
Escola especial

Pontuação total - 1a avaliação
*Índice de Mudança Conﬁável (Reliable Chance Index)

figura 3. Variação individual da pontuação total (n=62) entre a
avaliação 1 e 2 nos grupos de educação inclusiva (n=40) e instituição
especializada (n=22). (p=.005).

própria unidade escolar), apresentaram avanços significativos em termos de autonomia, independência,
relacionamento interpessoal, postura de estudante
e comunicação receptiva e expressiva. Esses alunos
demonstram e expressam seus desejos e interesse pelas
atividades propostas, mostrando-se questionadores
em alguns momentos das aulas. Em relação à independência, os mesmos já são capazes de se locomover pelas
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dependências das escolas, dirigindo-se ao banheiro,
bebedouro, refeitório, servindo-se e alimentando-se
adequadamente no horário de recreio. No que diz respeito à comunicação e expressão, a maioria consegue
transmitir suas ideias e se fazer entender por meio de
gestos ou imagens, quando ainda não se faz presente a
comunicação oral.
Percebe-se, na maioria das escolas visitadas, uma
mudança em curso em termos de conhecimento, atitudes
e organização, em decorrência da presença desses alunos
nas mesmas. Os profissionais (diretores, coordenadores
e professores) têm buscado conhecimento, por meio de
formações e grupos de estudos dentro das próprias escolas ( Jornada Especial Integral de Formação), bem como
por trocas de experiências entre os mesmos, para proporcionar conteúdos flexibilizados que atendam às necessidades de todos os alunos, pois estes profissionais se sentem preocupados e incomodados por não saberem o que
fazer e como lidar com a “diversidade” que tem crescido a
cada dia dentro da realidade escolar.
• Desenvolvimento dos alunos: Em relação ao desenvolvimento dos alunos que permaneceram em escolas especiais, ou instituições especializadas, foram
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identificados poucos avanços quanto à autonomia,
aprendizagem e comportamento social, comparando
aos alunos que estão inseridos em uma proposta de
educação inclusiva. Os alunos permaneceram com
atitudes infantilizadas, comportamentos inadequados, dificuldades para enfrentar e resolver conflitos,
vocabulário restrito e fora de contexto quando solicitados para exporem suas ideias e se fazerem entender perante os colegas e adultos, demonstrando pouco
interesse e iniciativa frente às propostas apresentadas.
Em relação à independência e autonomia, ainda necessitam de um profissional que os acompanhem pelas
dependências da instituição (banheiro, refeitório, salas
ambientes, outros).
Do ponto de vista do aluno com Deficiência
Intelectual, há evidências de que a convivência apenas
em ambientes segregados não favorece e não estimula o
desenvolvimento integral dos mesmos da mesma forma
que os ambientes educacionais inclusivos. Portanto, tanto
a vivência na classe comum quanto o trabalho complementar na rede regular de ensino potencializam o desenvolvimento desses alunos, conforme observado por meio
do monitoramento e acompanhamento durante os três

A proposta de educação inclusiva significa mudanças de mentalidade na
sociedade como um todo, pois implica necessariamente a criação de um
entorno de compreensão e valorização dos direitos humanos

anos em visitas às unidades escolares. Além disso, sabemos que a aquisição e desenvolvimento da linguagem são
resultados de um processo de interação entre o sujeito e
o meio em que está inserido, o que torna a inclusão escolar algo fundamental e importante, uma vez que é nesse
contexto que o aluno interage com os seus pares e com o
professor.
A prática da educação inclusiva aponta para uma nova
direção em termos de funcionamento, organização e
vivência de valores.
O nosso levantamento mostrou evidências de melhoras quantitativas e qualitativas no desenvolvimento integral dos alunos com Deficiência Intelectual de grau leve a
moderada que frequentavam a Escola Especial da APAE
DE SÃO PAULO e passaram a frequentar a escola comum
do ensino regular.
A inclusão, no entanto, ainda apresenta alguns obstáculos em nosso meio. Apesar da aceitação por setores da
sociedade, ainda existem barreiras e preconceitos nesta
área. Professores por vezes mostram-se contrários à educação inclusiva e relatam a necessidade de mais investimentos na garantia de condições políticas, técnicas e
materiais para a implementação de políticas nessa área.

Outro ponto crítico é a inclusão do aluno com deficiência no sistema educacional inadequado no setor público
e privado, em que mundialmente há desafios materiais e
ideológicos, mesmo para crianças típicas, especialmente
nos países em desenvolvimento e com populações numerosas. Deve-se, no entanto, ser mencionado que a inclusão promove a convivência entre alunos típicos e com deficiência, e isso certamente promoverá nas próximas gerações
maior entendimento desta situação e por sua vez discussão
vivenciada do tema e com menor preconceito a partir de
amplo material para discussão pública.
A proposta de educação inclusiva significa mudanças
de mentalidade na sociedade como um todo, pois implica
necessariamente a criação de um entorno de compreensão e valorização dos direitos humanos. Para o sucesso
da inclusão, é necessário considerar alguns componentes essenciais, como treinamento e capacitação de recursos humanos, ambiente estruturado e adaptado às necessidades de cada um, abordagem de ensino que facilite o
seu aprendizado e flexibilização curricular, fatores que não
devem ser utilizados unicamente para os alunos com deficiência, mas para todos que necessitem de um currículo
adequado à sua individualidade.
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Artigo

Deficiência Intelectual
sob a perspectiva vygotiskyana
As estratégias do pensador russo Lev Vygotsky
podem ajudar a enfrentar os desafios do dia a dia
• Anna Augusta Sampaio de Oliveira*

No processo de desenvolvimento histórico, o homem social modifica os modos e procedimentos de sua conduta, transforma suas
inclinações naturais e funções, elabora e cria novas formas de comportamento especificamente culturais.
(VYGOTSKY, 2000, p. 34)
Introdução
O conhecimento contemporâneo, científico ou do senso-comum nos permite afirmar que nossas ações ou
atitudes estão iluminadas pelas concepções ou representações que temos dos fenômenos que nos rodeiam
rotineiramente. Estamos, o tempo todo, entre as concepções e as práticas.

Refletir sobre nossas concepções caracteriza-se como um
importante fator que possibilita as transformações de nossas
práticas. No dizer de Paulo Freire, nos referimos, justamente,
à práxis educativa — o pensar sobre o fazer, que não se reduz
à educação formal ou sistemática, mas também, da mesma
forma, ao fazer cotidiano no interior das famílias, à prática
terapêutica e, claro, ainda à educacional.

*Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP), Campus de Marília, SP.
Nota dos editores: Este artigo oferece uma visão de um dos teóricos da educação. Esperamos publicar outras abordagens nas próximas edições.
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Vygotsky negou uma concepção orgânica ou biológica da deficiência,
em um tempo em que essa era a verdade presente e a partir da qual se
constituíam as práticas

Somos convidados à reflexão contínua e interminável, como
“um processo infinito de verdades parciais acumuladas através da
história.” (PIMENTEL, 1994, p. 45). É o conhecimento e a vida
assumindo a provisoriedade, o movimento da ciência e do cotidiano para compreender melhor, para saber mais, para buscar
novas formas de saber e fazer, afinadas com a realidade do tempo
histórico e com as circunstâncias das possibilidades.
Isto é o que tem de mais belo no conhecimento: a dialética da incerteza ou das certezas provisórias; a certeza daquele
momento, daquela sabedoria construída no ritmo da cultura
e historicidade humana.
Temos que acompanhar o rumo do conhecimento para
que nossas práticas sejam cada vez mais edificadoras e recheadas de possibilidades na constituição da dimensão humana.
E, agora, inauguramos um novo tempo, que já estava anteriormente anunciado, novas concepções e representações sobre a
condição da deficiência.
Podemos localizar sem temeridade esse anúncio nos
escritos de Vygotsky, que, corajosamente e estando além de
sua época, ousou colocar a ideia de deficiência em outro contexto: o da cultura e da história. Resistiu e negou uma concepção orgânica ou biológica da deficiência, em um tempo no
qual essa era a verdade presente e a partir da qual se constituíam as práticas. Mas Vygotsky e seus colaboradores, imbuídos de outros princípios sobre a constituição humana, introduzem uma nova concepção sobre a deficiência e a educação
especial, por meio dos estudos da defectologia.
O desenvolvimento de funções psicológicas superiores1 se
dá entre os homens e tem caráter cultural e histórico, não biológico! São as relações sociais e o estado de desenvolvimento
As funções psicológicas superiores referem-se ao desenvolvimento
sócio-histórico que nos permite sair de um estágio primitivo para um mais
complexo, passando de um estágio natural para o cultural. O estágio natural
ou biológico está relacionado com as funções elementares, próprias da espécie animal, como a fome, o sono, as necessidades fisiológicas, o instinto
de proteção etc. O desenvolvimento cultural está relacionado com funções
aprendidas no processo de mediação semiótica, no qual dependemos do outro para significar as ações superiores como a linguagem, o cálculo, a criatividade, o processo de leitura e escrita, o controle deliberado das ações, a
atenção e memória voluntárias, a comparação, o gesto, as artes, a tecnologia, a afetividade, levantar hipóteses, planejar, avaliar as próprias ações e
as ações dos outros (Vygotsky, 1999, 2000; Padilha, 2007). O biológico,
na concepção de Vygotsky, não desaparece, mas fica subjugado à cultura e
é incorporado na história humana. As funções superiores, diferentemente
das inferiores, no seu desenvolvimento, são subordinadas às regularidades
históricas (Vygotsky, 1999, p. 23).

1

social que permitirão aos homens seu processo ontológico de
humanização, por meio da internalização e apropriação dos
signos e significados de seu tempo, os quais constituirão seu
pensamento e sua conduta.
Não é diferente quando falamos da Deficiência Intelectual, afinal, estamos falando de uma condição humana, estamos falando
da aprendizagem humana, portanto, estamos falando das mesmas
leis que regem o desenvolvimento de qualquer pessoa. Claro que
a condição primária — a biológica — interpõe especificidades e
particularidades ao desenvolvimento, porém os desafios não são
para o sujeito, mas para as pessoas (para nós) e para a sociedade na
qual ele está inserido, no sentido de buscarmos e criarmos as condições para o desenvolvimento de suas funções psicológicas superiores, as quais darão o contorno à sua conduta. É Vygotsky que
nos aponta: “o que decide o destino da pessoa, em última instância, não é o defeito em si mesmo, senão suas consequências sociais,
sua realização psicossocial” (2000, p. 19).2
É evidente o desafio contemporâneo: sermos capazes de
criar novas práticas a partir de novas concepções da deficiência e das possibilidades dessas pessoas; vencer ideias retrógadas que colocam na biologia o limite, quando é o social o
limitador por não proporcionar ao sujeito a apropriação de
formas culturais de pensamento, linguagem e conduta.
Sobre concepções de
Deficiência Intelectual
Historicamente, a concepção de Deficiência Intelectual
esteve muito ligada aos aspectos biológicos e individuais,
quase que se desconsiderando as relações sociais como fatores intervenientes no desenvolvimento humano. No entanto,
a apreensão de novas teorias da aprendizagem e do desenvolvimento nos permitiu a superação de uma visão individual
da condição da Deficiência Intelectual, não mais centrada no
próprio sujeito, mas nas interações entre a condição primária
e a secundária,3 ou seja, nas relações sociais e nas possibilidades criadas pela humanidade que proporcionam (ou não) o
Todas as citações de Vygotsky foram traduzidas de forma livre pela autora.
Para Vygotsky, a condição primária refere-se à deficiência em si e a secundária refere-se às consequências sociais da condição de deficiência, localizada nas relações sociais, na história e na cultura. Para ele, é a condição
secundária que impõe limites ao desenvolvimento do sujeito e é nela que a
educação especial deve centrar seus estudos e ações.

2
3
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podemos nos orientar por uma tendência [...] na qual se
coloca menos ênfase nos aspectos orgânicos e de constituição biológica [...] e mais ênfase nas relações sociais e na
atenção educacional.

pleno desenvolvimento das pessoas, sejam elas com deficiência ou não.
Sem dúvida que a Deficiência Intelectual não é uma diferença qualquer, que possa ser incorporada sem a compreensão adequada de suas múltiplas determinações, porém, não
se pode admitir que seja apreendida em uma concepção biologizante, individualista e, portanto, desumanizadora, pois
subtrai dessas pessoas aquilo que se tem de mais precioso: a
dimensão humana (OLIVEIRA, 2012).
Assim, não é possível mais conviver com concepções reducionistas sobre o desenvolvimento e funcionamento humano,
visto que, ao nos referirmos à Deficiência Intelectual, estamos simplesmente considerando uma variação da dimensão
humana e, portanto, há de ser compreendida no contexto histórico e cultural da sociedade em que vivemos como qualquer outra pessoa.
Não se trata, portanto, de uma diferença quantitativa,
mas qualitativa e é esse o principal aspecto que se deve
apreender no convívio com essas pessoas. Apropriarmo-nos
de sua forma peculiar e particular de estar no mundo, de
interagir e de se relacionar com o conhecimento e com os
outros. Conforme destacam Ferreira e Ferreira (2004, p. 41),
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Carvalho e Maciel (2003), em relação ao próprio conceito de Deficiência Intelectual, afirmam que as condições
intelectuais desses sujeitos devem ser culturalmente significadas e qualificadas no interior de suas práticas sociais, ou seja,
em seu contexto, pois a interpretação sobre sua condição e
possibilidades depende diretamente das concepções, percepções e valores presentes no meio social e cultural.
Com base nos estudos de Vygotsky (1997; 2000), podemos afirmar que é inexistente a ideia de Deficiência Intelectual
de forma generalizante, como se estivéssemos, o tempo todo,
falando de um grupo homogêneo com determinações únicas, sem distinção. Ao contrário, estamos falando de pessoas,
localizadas em seu tempo e em sua história, portanto, únicas,
particulares, singulares. O autor postula que processos psicológicos superiores têm origem cultural e as relações sociais
se configuram como parte essencial da constituição da natureza humana. Assim, diferencia o desenvolvimento natural
do desenvolvimento cultural, o homem biológico do homem
sócio-histórico, e enfatiza “a passagem da ordem da natureza
à ordem da cultura” (PINO, 2001, p. 51).
Vygotsky (2000) aponta que a deficiência deve ser compreendida em duas dimensões: a primária, de origem biológica, e a secundária, de origem histórica e cultural; e é justamente no campo da deficiência secundária que se instala o
nosso maior desafio:
o da superação dos limites impostos pela condição primária, por instrumentos concretos e semióticos, pela mediação social e histórica, portanto, cultural, pois está na esfera
da criatividade humana e da possibilidade infindável de se
adquirir conhecimento o tempo todo, de forma ininterrupta (OLIVEIRA, 2013, p. 90).
Isso muda substancialmente o próprio conceito de
Deficiência Intelectual e, por conseguinte, as proposições
pedagógicas e terapêuticas de atuação com esses sujeitos.
Para Padilha (2001, p. 49), com base em Vygotsky,
as funções psíquicas surgidas no processo de interação
com as pessoas de seu meio são a esfera que permite a atenuação das consequências da deficiência e apresenta maiores chances de influência educativa.

Vygotsky e Luria (1996) demonstram a possibilidade de
superação dos limites impostos pela deficiência por meio dos
processos compensatórios, os quais são culturais e interferem
na constituição das funções psicológicas superiores. Para os
autores, o que ocorre é um
[...] mecanismo singular e especial [...]: ocorre a compensação do defeito. No correr da experiência, a criança aprende
a compensar suas deficiências naturais; com base no comportamento natural e defeituoso, técnicas e habilidades culturais passam a existir, desestimulando e compensando o
defeito. Elas tornam possível enfrentar uma tarefa inviável pelo uso de caminhos novos e diferentes. O comportamento cultural compensatório sobrepõe-se ao comportamento natural defeituoso (p. 221 – grifos nossos).
Para Vygotsky (1997), existem quatro aspectos a serem
considerados ao falar da compensação. O primeiro deles é
a força motriz ocasionada pela situação de desvantagem, ou
seja, uma força compensatória para superar o “defeito”;4 dessa
forma, para o autor,
qualquer defeito é um bem — justamente porque impulsiona o movimento de superação. Em segundo lugar, destaca a rebeldia contra o defeito — "não a resignação ante o
defeito, senão a rebeldia contra ele, não a debilidade em si,
senão impulsos e mananciais de energia" (p. 49)
e, em terceiro lugar, aponta que a teoria da compensação
não deve ser considerada na ingênua esfera da biologia, como
se uma função perdida por si só “impulsionasse o desenvolvimento de outras funções que ocupam seu lugar” (p. 49).
Não, ao contrário, o autor irá combater a ideia simplista ou
mecânica que basta a existência do defeito para ocasionar a
compensação. De forma alguma, a compensação não é automática, esta seria a posição do que ele denomina “velha psicologia”. Diz ele:
só uma noção ingênua sobre a natureza puramente orgânica da compensação, a ignorância do aspecto sócio psicológico neste processo, só o desconhecimento da orientação
final e da índole geral da supercompensação separa a velha
teoria da nova (p. 50).
Nessa citação do autor fica evidente a consideração dos
aspectos sociais na constituição de novas estruturas mentais
4
Termo utilizado por Vygotsky que atualmente podemos entender como
deficiência.

A apreensão de novas teorias da
aprendizagem e do desenvolvimento
nos permitiu a superação de uma
visão individual da condição da
Deficiência Intelectual
ou psicológicas que possibilitam a superação do defeito, não
no sentido de ele deixar de existir, mas de ser compensado
com instrumentos e signos sociais que possibilitem ao sujeito
a substituição de uma via de desenvolvimento por outra, disponível na cultura e no tempo histórico. E, então, podemos
apontar o quarto aspecto, justamente, a força das ações exteriores adequadamente organizadas que
é a força determinante da educação [...] e para um pedagogo tem particular importância esta peculiaridade do
caminho pelo qual se dever guiar a criança (p. 50).
Oliveira (2007) aponta que, para Vygotsky, a possibilidade da compensação do defeito atribui novos horizontes
para a intervenção, especialmente para a Pedagogia, quando
o pedagogo (assim como também o terapeuta) reconhece
que um defeito orgânico não é simplesmente um déficit, mas
uma fonte de enriquecimento que pode trazer implicações
positivas. Dessa forma, podemos interpretar que a deficiência não está nos limites do funcionamento orgânico ou biológico, mas depende, em grande medida ou, talvez, até de forma
determinante, do social, das experiências socioculturais que
são oferecidas para essas pessoas.
Um defeito não deve ser visto apenas como um atributo
negativo, mas também como um incentivo para a compensação. O defeito orgânico pode ser transformado e caminhar em
uma outra direção psicológica, sendo compensado. No caso
das pessoas com deficiência, não se caracterizaria como uma
reorganização orgânica, mas da estrutura psíquica, por meio
da utilização das capacidades e funções que podem promover o seu desenvolvimento e criar uma superestrutura psicológica. Esse é um mecanismo singular e ocorre na experiência
da criança com deficiência, é para ela uma aprendizagem, ela
aprende a compensar os limites impostos por sua condição
orgânica por meio de instrumentos e símbolos sociais, historicamente construídos pela humanidade. Claro que esse não
é um processo espontâneo, uma vez que todo o desenvolvimento humano, na perspectiva vygotskyana, está submetido
DI • no 4-5 • 2013
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às leis do desenvolvimento sócio-histórico e, portanto, se dá
a partir das interações concretas entre as pessoas e o processo
de mediação semiótica. Dainêz (2009, p. 37), também com
base em Vygotsky, esclarece:
Esta compensação relativa ao aparato psicológico da
criança depende da interação social para emergir e permitir que haja uma nova forma de desenvolvimento. É
por isso que as teorias vygotskyanas defendem o coletivo como principal fator para a obtenção da compensação, uma vez que, este meio propicia o desenvolvimento
das funções culturais. Para tanto, torna-se imprescindível
identificar e criar formas que possibilitem a compensação
na deficiência mental,5 opondo-se às dificuldades e conferindo características peculiares ao desenvolvimento cultural e simbólico.
O próprio autor, em seus estudos sobre a defectologia,
ao tratar dos aspectos compensatórios na área da Deficiência
Intelectual, destaca a relação direta com a realidade social na
qual a criança está submetida. Diz ele:
Observamos que a partir do processo de interação da
criança com o meio se cria uma situação que impulsiona
a criança a fazer a compensação. [...] o destino dos processos compensatórios e dos processos de desenvolvimento
Mantido o termo utilizado pela autora citada.

5
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em seu conjunto depende não somente do caráter ou da
gravidade do defeito, senão também da realidade social
do defeito, é dizer, das dificuldades que levam ao defeito
deste ponto de vista da posição social da criança. Nas crianças com insuficiência, a compensação segue direções totalmente diferentes conforme a situação que se há criado, em
que meio se educa a criança, que dificuldades se apresentam a causa da insuficiência (VYGOTSKY, 1997, p. 136).
Não há dúvidas que o desenvolvimento daqueles com
Deficiência Intelectual está muito mais ligado às condições
sociais do que às biológicas ou orgânicas. Claro que não se
desconsidera o aparato biológico, ou as condições primárias
do desenvolvimento, mas o autor refere-se ao desenvolvimento das funções psicológicas superiores, as quais estão
submetidas ao caráter histórico e cultural. Suas palavras não
deixam dúvidas quando afirma que
o desenvolvimento incompleto das funções superiores está
ligado ao desenvolvimento cultural incompleto da criança
mentalmente retrasada, a sua exclusão do ambiente cultural, da "nutrição" ambiental (VYGOSTSKY, 1997, p. 144).
Outros autores contemporâneos, com base no enfoque histórico-cultural inaugurado por Vygotsky, também
apontam o caráter preponderante das práticas relacionadas ao trabalho com aqueles com Deficiência Intelectual,

enfatizando a importância das ações terapêuticas ou educacionais. De Carlo (2001, p. 73) afirma:
Os comprometimentos que as pessoas com deficiência possam vir a apresentar se devem, não exclusivamente às características do seu quadro clínico, mas
sobretudo, à falta de uma atenção educativa e terapêutica adequadas, através das quais poderiam aprender a compensar suas desvantagens em determinadas
funções pela construção de potenciais de desenvolvimento de outras capacidades e pela substituição de
uma via de ação por outra.
Como podemos apreender dos estudos vygotskyanos
e seus colaboradores, o processo educativo está em destaque e um desafio está colocado à educação especial, às
práticas terapêuticas e à pedagogia: superar os processos
naturais por meio do desenvolvimento cultural e propor
às crianças com deficiência as mesmas metas do desenvolvimento e aprendizagem de qualquer outra criança,
introduzindo na criança certas técnicas culturais de
comportamento, [e] enfrentar com êxito o retardo
da criança não como um fato biológico, mas como
um fenômeno de subdesenvolvimento cultural
(VYGOTSKY E LURIA, 1996, p. 234).
Certamente, seu pensamento impõe novas concepções na apreensão da Deficiência Intelectual, interpondo
uma mudança substancial no foco de análise, do individual para o social, do biológico para o cultural e do mecânico para o dialético e interacionista e, inegavelmente,
ao apreender uma nova concepção, não há mais como
sustentar antigas e velhas atitudes e ações pedagógicas
ou terapêuticas de descrença na possibilidade infindável de aprendizagem de todos, inclusive daqueles com
Deficiência Intelectual, e é com base nessa concepção que
passaremos a nos deter no tema da prática educacional e
terapêutica na área da Deficiência Intelectual.
Sobre práticas e Deficiência Intelectual
Apreender novas formas de relacionar-se com o mundo,
por meio de conexões semióticas, pode ser um passo
importante para superação de um funcionamento restrito e de uma visão reducionista da deficiência. A educação especial deve romper com uma visão mecanicista
que reduz essa pessoa ao limite imposto por um déficit
orgânico e a aprisiona no seu funcionamento natural e

biológico. O estudo do enfoque histórico-cultural nos
proporciona outra dimensão no que se refere à esfera
das práticas desenvolvidas com aqueles com Deficiência
Intelectual, sejam práticas familiares, educacionais ou
terapêuticas.
A condição de Deficiência Intelectual não pode nunca
predeterminar qual será o limite de desenvolvimento do
indivíduo. A educação na área da Deficiência Intelectual
deve atender às suas necessidades educacionais especiais
sem se desviar dos princípios básicos da educação proposta às demais pessoas; como diz o próprio Vygotsky
(1997), “como é possível dar outra educação a estes futuros construtores e trabalhadores, que não seja a que recebem todas as demais crianças do país?” (p. 150).
Oliveira (2009, p. 75) argumenta que
Sem querer negligenciar o respeito à individualidade
do aluno como fator preponderante no processo de
ensino-aprendizagem, a prática educativa é social em
sua essência e são as forças constitutivas dessa prática que irão possibilitar a emancipação dos alunos e
o desenvolvimento das funções superiores de pensamento e linguagem. Para que isso aconteça, é necessário que o aluno tenha interlocutores para falar, ouvir,
argumentar, discordar, tomar decisões, enfim, exercitar a negociação e as ambiguidades próprias das interações sociais e da sua inserção num mundo simbólico, histórico, cultural e, portanto, concreto.
Dessa forma, há de se superar as atividades mecânicas,
com base nas habilidades motoras, perceptivas, de discriminação. Ou seja, superar atividades repetitivas e desprovidas de sentido para assumir uma nova postura frente à
Deficiência Intelectual: possibilitar a constituição desses
alunos como sujeitos históricos, capazes da apreensão dos
bens simbólicos e do desenvolvimento de seu pensamento
e não apenas de suas habilidades.
No entanto, de acordo com Padilha (2001, p. 39),
Não é possível, entretanto, encontrar instrumento adequado, se continuarmos no modelo médico; se continuarmos tomando como pressuposto que a deficiência
é ser menos, é ser a falta; se persistimos nas explicações apenas no campo biológico. (grifos da autora)
É necessário descobrir em que condições a intervenção é
capaz de alcançar esses objetivos e isso pode ser caracterizado
como um desafio pedagógico e terapêutico. Novamente nos
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interpõe uma mudança de olhar no caminho da educação
especial, de modo que centrasse seus estudos, pesquisas e
intervenções no processo pedagógico ou terapêutico e não nas
condições biológicas dos indivíduos com deficiência, pois
só a intervenção intencional e planificada, que considere a
mediação semiótica do outro e dos signos sociais, poderá
mudar o rumo do desenvolvimento desses sujeitos.
Algumas considerações
Estamos em um novo tempo, no qual procuramos avançar no processo de humanização, apesar de todas as contradições e antagonismos impostos por uma organização
social injusta e desigual. É a luta diária em busca de novas
circunstâncias sociais, mais humanizadas, mais respeitosas e, portanto, que permitam aos sujeitos o alcance de
uma individualidade marcada pelo coletivo, pela ação do
outro, para que possamos, realmente, constituir uma realidade social compartilhada por princípios coletivos.
Ao centrar toda esta discussão na Deficiência Intelectual
há a busca do resgate da ideia de democracia e igualdade
e o direito ao respeito às suas particularidades, mas, ao
mesmo tempo, sublinhamos que eles estão submetidos às
mesmas leis do desenvolvimento, no sentido dado pelo
enfoque histórico-cultural no que se refere ao caráter da
historicidade do desenvolvimento.

É preciso aprender para desenvolver, portanto, temos
um compromisso e uma responsabilidade frente a esses
sujeitos de ensinar, de conduzir, de permitir, de possibilitar que aprendam e se apropriem dos signos e sentidos
sociais, entre eles, a linguagem, para que possam desenvolver formas superiores de funcionamento mental e
exercerem o controle deliberado de suas condutas, como
qualquer um de nós que não estamos acometidos pela
Deficiência Intelectual.
No entanto, é preciso afirmar que nossas expectativas devem estar balizadas pela diferença, pelo direito a um
desenvolvimento que siga as mesmas leis gerais, mas com
respeito às suas particularidades. Que saibamos olhar para
diferença colocando-a no contexto das múltiplas dimensões
humanas, sem que seja aprendida por meio de ideologias
que apontam um “ideal” de humano, aquele conduzido pela
aparência da beleza, da riqueza, do eterno bem-estar, falsificando a vivência humana, a qual é permeada por embates
e combates diários, na luta pela conquista do espaço social e
pelo reconhecimento da diferença como parte integrante
da humanidade.
Essa é, também, a luta daqueles com Deficiência
Intelectual, de suas famílias e dos profissionais que
cotidianamente lhe apresentam um novo mundo: o
das possibilidades.
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Artigo

Interdição judicial: direito ou necessidade?
Pais e responsáveis devem avaliar a possibilidade de regulamentar
ou não o exercício dos direitos das pessoas com Deficiência Intelectual
• Daniel Souza Campos Miziara*
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Objetivaremos tratar, no transcorrer deste trabalho, a experiência
por nós amealhada nos últimos quatro anos na condução de mais
de uma centena de processos de interdição — todos relacionados
à pessoa com Deficiência Intelectual —, cujos resultados, obtidos
até então, permitem tecer considerações acima de tudo sugestivas
com relação a essa emblemática questão de direito.
Com efeito, nosso discurso assumirá um duplo papel: o de tecnicidade, com o qual trataremos de enfrentar as principais questões de direito inerentes ao processo de interdição; e o de natureza
crítica, com o qual buscaremos exprimir, embora de forma dificultosa, o desapontamento invariavelmente experimentado pelas
famílias que deixam de obter o pronunciamento judicial eficaz ou

simplesmente o tratamento digno que, num dado momento de
suas vidas, esperavam receber.
Dificultosa, portanto, será nossa tarefa, pois além de direcionar nosso trato à seleta classe jurídica, deveremos priorizar um linguajar menos requintado, de forma que as inúmeras
entidades do Terceiro Setor espalhadas pelo país afora – que
por certo serão agraciadas com exemplares desta especial edição — possam melhor capacitar seus profissionais, bem como
as famílias sob seu amparo.
Como não poderia ser diferente, decerto surgirão inúmeras vozes em contrário, possivelmente por parte de alguns atores
deste despretensioso roteiro que se objetiva traçar, ou seja, daqueles menos comprometidos com o verdadeiro papel social a eles

*Serviço de Defesa e garantia de Direitos e Conselho de Administração da APAE DE SÃO PAULO, São Paulo, SP.
Artigo publicado originalmente na Revista do Advogado n° 95, de dezembro de 2007, da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), e agora republicado
com autorização da AASP, em vista da importância deste tema para nossos leitores.

DI • no 4-5 • 2013

19

confiado. Por isso, podem sentir certo desconforto com os fatos
verossímeis, que, agora compartilhados com a sociedade, ecoarão
para além dos muros da Justiça.
Por outro lado, e aqui repousa nossa serenidade e sensação de
dever cumprido, queremos crer que nossas palavras servirão de
estímulo e engajamento a esta apaixonante causa (Deficiência) —
ainda desconhecida de muitos, a bem da verdade — em cujo
enfrentamento, não temos dúvida, a sensibilidade do intérprete
deve sobrepor-se a qualquer outro método do conhecimento.
Será este, então, daqui por diante, o verdadeiro compromisso de
nosso trabalho.
UMA SINGELA DISTINÇÃO ENTRE
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E DOENÇA MENTAL
APESAR DA LINHA TÊNUE QUE AS SEPARA
Em alguns casos, além da Deficiência Intelectual, o indivíduo
poderá apresentar doença ou transtorno que lhe afete a mente.
Razoável, então, que indiquemos as principais características e
algumas diferenças existentes entre esses dois diagnósticos clínicos.
Segundo a Associação Americana de Deficiência Intelectual
e do Desenvolvimento (AAIDD) e o Manual Diagnóstico e
Estatístico de Transtornos Mentais, por Deficiência Intelectual
entende-se o estado de redução notável do funcionamento intelectual significativamente inferior à média, associado a limitações pelo menos em dois aspectos do funcionamento adaptativo:
comunicação e cuidados pessoais; competências domésticas;
habilidades sociais; utilização dos recursos comunitários; autonomia; saúde e segurança; aptidões escolares; lazer e trabalho.
Todos esses aspectos devem ocorrer durante o desenvolvimento
infantil, ou seja, antes dos 18 anos, para que um indivíduo seja
diagnosticado com Deficiência Intelectual.
Dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), levantados em 2000, indicam
que 8,3% dos tipos de deficiência são de natureza intelectual, o
que equivale a 2.844.936 pessoas (sendo 1.545.462 homens e
1.299.474 mulheres).1
É importante ressaltar que muitas vezes (42% dos casos),
mesmo com a utilização de sofisticados recursos diagnósticos, não é possível definir com clareza a etiologia (causa) da
Deficiência Intelectual, na medida em que invariavelmente ela
decorrerá de inúmeras e complexas causas, englobando fatores
genéticos (29%), hereditários (19%) e ambientais (10%).
Já a doença ou transtorno mental, conforme assinala a
Associação Brasileira de Psiquiatria,2 engloba um amplo espectro
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/
censo2000/tabulacao_avancada/tabela_brasil_1.1.3.shtm#sub_canais>.
Acesso em: 24 maio 2007.
2
Disponível em: <http://www.abpbrasil.org.br/comunidade/exibComunidade/>.
Acesso em: 24 maio 2007.
1
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Interdição é o instrumento legal, o
processo em si, para se regulamentar a
(in)capacidade civil de uma determinada
pessoa, com o objetivo de salvaguardar
seu patrimônio e bem-estar
de condições que afetam a mente, tais como: mapa genético, química cerebral, aspectos do estilo de vida, acontecimentos passados etc. Seja qual for a causa, a pessoa que desenvolve a doença
ou o transtorno mental muitas vezes se sente em sofrimento,
desesperançada e incapaz de levar sua vida em sua plenitude.
Caracteriza-se, portanto, como uma variação mórbida do normal,
capaz de produzir prejuízo no desempenho global da pessoa nos
âmbitos social, ocupacional, familiar e pessoal.
Dessa forma, se na deficiência o indivíduo apresenta desenvolvimento intelectual reduzido ou incompleto, não dispondo,
por conseguinte, de instrumentos necessários à boa compreensão
de todas ou parte das coisas, na doença ou transtorno mental ele
detém os instrumentos intelectuais necessários, os quais, entretanto, apresentam funcionamento comprometido.
A QUESTÃO DA CAPACIDADE
Segundo dispõe a legislação civil vigente, o indivíduo atinge a
capacidade plena e, portanto, a possibilidade de exercer seus direitos e obrigações civis em toda sua plenitude ao completar 18 anos
de idade ou na hipótese de emancipação (artigo 5º do Código
Civil – CC).
Antes disso, porém, seus interesses estarão confiados à representação (quando absolutamente incapazes) ou à assistência
(quando relativamente incapazes), por parte de seus pais, ou, na
falta desses, de seu tutor (artigos 1.690 e 1.728 do CC).
Vale ressalvar, entretanto, que os direitos civis — para cujo
exercício está condicionado à efetiva ou relativa capacidade do
indivíduo — em nada se confundem com os direitos da personalidade, conferidos a todos, indistintamente, inclusive ao nascituro, desde a concepção (artigo 2º do CC). Estes, por sua vez, de
natureza subjetiva e feição extrapatrimonial, são intransmissíveis,
indisponíveis, irrenunciáveis, imprescritíveis, impenhoráveis,
vitalícios e se destinam a proteger a respeitabilidade e a própria
dignidade do ser humano (SANTOS, 1981).
Feita essa distinção, cumpre-nos observar que não são poucos
os casos em que, mesmo tendo sido atingida a maioridade, o indivíduo ainda se encontra desprovido de discernimento para exprimir sua própria vontade.

DESMISTIFICANDO A INTERDIÇÃO:
DIREITO OU NECESSIDADE?
Nossa sociedade, bem sabemos, vive sob constante processo de aprendizado. Assim, para melhor entendermos a
transformação social sensivelmente verificada na vida da
pessoa com Deficiência Intelectual, é razoável que voltemos pelo menos 30 ou 40 anos.
Relatos por nós obtidos em inúmeros casos concretos
dão conta de que pouco se esperava dessa tão estimada
figura no passado. Sua estimulação era mitigada, seu convívio social quase inexistente, sua expectativa de vida
reduzida, independentemente do meio socioeconômico
em que estava inserida.
Nos tempos modernos, possivelmente em virtude
da imperiosa necessidade de se consagrar o Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana anotado na Carta
Constitucional de 1988 (artigo 1º, inciso III), a pessoa
com deficiência, de forma geral, passou a interagir intensamente com a sociedade. Seus familiares, inconformados com as diversidades decorrentes, sobretudo em virtude da omissão estatal, aguçaram o sentimento crítico
em relação ao meio social vivido e foram à luta. A família,
enquanto autodefensora, passara a questionar os direitos e as obrigações que lhes são conferidos, absorvendo,
desta forma, o verdadeiro sentimento de cidadania reconhecido constitucionalmente.
O discurso inclusivo, que de há muito já existia,
embora timidamente, ganhou mais e mais adeptos e, hoje,
ainda que seja árdua a tarefa de colocá-lo em prática, difícil é encontrar quem o não conheça ou dele não tenha
ouvido falar.
Entretanto, se a sonhada transformação social parece
mesmo estar em fase de franca ascensão, de outra sorte,
ela traz paradoxalmente consigo uma realidade por vezes
inconveniente, que precisa ser reavaliada e, acima de
tudo, enfrentada pela família da pessoa com Deficiência
Intelectual.
Vejamos, por exemplo, o que ocorre com a pessoa com
Deficiência Intelectual que tenha atingido a maioridade,
todavia sem ser interditado, e independentemente do
grau de seu comprometimento pretenda: obter o benefício de prestação continuada; a renovação ou emissão de
seu primeiro passaporte; embarcar em voos domésticos
ou internacionais; receber, judicialmente, os bens deixados por seus pais ou terceiros em processo de inventário
ou arrolamento de bens; alienar bens de sua titularidade;
abrir e movimentar contas bancárias, ainda que meramente vinculadas a salário, etc.
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A experiência nos mostra que, em todas essas hipóteses,
com raríssimas exceções, será sempre exigida a comprovação da curatela por parte dos pais ou, na falta destes, de qualquer outro membro de sua família. E com tal, não sendo feita
a comprovação, o ato perseguido não poderá ser praticado.
O fundamento técnico desta exigência repousa no fato
de que, uma vez atingida a maioridade civil (portanto
exaurido o poder de representação ou assistência dos
pais), sem que a pessoa com Deficiência Intelectual possa
exprimir sua plena manifestação de vontade, o mero vínculo de filiação ou parentesco existente entre eles, por si
só, não se mostra suficiente para legitimar a prática dos
referidos atos em nome da pessoa com deficiência.
Por conseguinte, ainda que se trate dos pais, mais cedo
ou mais tarde haverá a necessidade de se comprovar que
a ação de interdição, objetivando a regulamentação da
incapacidade civil do filho maior, já foi ou ao menos está
sendo aparelhada em juízo. A referida comprovação se faz
materializar pela certidão de curatela que, deferida no início e ratificada ao final do processo de interdição, habilita o pai, a mãe, qualquer outro parente ou terceiro para a
prática dos atos de interesse do incapaz.
Muitos poderão dizer, todavia, que não se trata de
uma situação paradoxal, ou seja, que a regulamentação da
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Curatela é o encargo conferido judicialmente a alguém (o curador), que ficará
responsável por representar ou assistir a pessoa maior — impossibilitada de fazê-lo
por si próprio — na prática dos atos da vida civil
incapacidade civil se apresenta como consequência natural ou até mesmo obrigatória do direito que deve ser exercido. Em que pese os respeitosos posicionamentos nesse
sentido, entendemos que a questão não é tão simplista
quanto se apresenta.
O posicionamento de vanguarda construído pelos mais
conceituados ordenamentos jurídicos sugere a necessidade de
se evitar a medida extrema e excepcional da interdição.3
Observe-se, nesta ordem de ideias, que a interdição, enquanto
direito a ser exercido, em razão das inúmeras exigências impostas, seja pela legislação vigente, seja pela própria sociedade, acaba
se tornando uma necessidade premente da família que assim não
desejava proceder.
Nosso papel, portanto, diante desta questão cada vez mais
debatida por quantos lidam com a causa da deficiência, é capacitar as famílias para os objetivos precípuos desse recurso jurídico, a
interdição, que, embora deva ser visto com reserva, moderação e
não como regra geral, necessita ser desmistificado e, quando utilizado, interpretado sempre à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.
O PROCESSO EM SI
Natureza do procedimento
A ação de interdição está contemplada no Código de Processo
Civil (CPC) entre os procedimentos especiais de jurisdição
voluntária, estando o seu rito regulado pelos artigos 1.177 a 1.186.
Em todas as hipóteses de interdição, entretanto, apesar da
feição voluntária que lhe é atribuída, sempre existirá a possibilidade da instauração de litígio como forma de consagrar
eventuais direitos daquele que se pretende interditar. Em
relação ao cerne de nosso trabalho, entretanto, esse contencioso não pode mesmo prevalecer. Trata-se de ação frequentemente aparelhada pelos pais contra o filho com deficiência
“Países como a França e a Alemanha consideram a interdição como última
possibilidade a ser executada, pois se trata de solução drástica de restrição
individual, sendo sempre desejável que se preserve a maior quantidade de
direitos da pessoa. O direito civil alemão distingue claramente a capacidade
da pessoa em exprimir a vontade e a capacidade de trabalhar, mantendo,
sempre que possível, o incapaz integrado à sociedade e exercendo parte
dos atos da vida civil e, em especial, sua capacidade laborativa” – Maria
Aparecida Gugel, subprocuradora-geral do trabalho; conselheira do Conselho Nacional de Combate à Discriminação (CNCD); publicado e com acesso
no <www.ampid.org.br.>. (sic)
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que sequer dispõe de discernimento para constituir defensor,
embora a lei lhe atribua tal faculdade.
Competência
A competência para o julgamento das ações de interdição, no
plano material, é atribuída aos Juízos de Direito das Varas da
Família e das Sucessões (artigo 92, II, do CPC). Nas comarcas em
que não houver Varas da Família instaladas, o julgamento competirá ao Juízo de uma das Varas Cíveis.
Por outro lado, ainda remanescem algumas discussões em
relação ao foro competente para o julgamento das ações de interdição. Segundo o artigo 98, do CPC, “A ação em que o incapaz
for réu se processará no foro do domicílio de seu representante”.
Esse artigo, salvo melhor juízo, não merece aplicação nos casos
ora examinados.
Tecnicamente, quando da distribuição da ação de interdição, o pronunciamento judicial acerca da incapacidade ainda não
existe. Assim,
somente após o processo de interdição e a consequente nomeação de curador é que o seu domicílio passa a ser o deste. Só aí é
que surge a relação com o representante, que a lei toma em consideração para fixar o domicílio necessário (BARBI, 2010).
Por conseguinte, embora o Código de Processo Civil não
tenha tratado expressamente desta questão, somos do entendimento de que a competência para o julgamento da ação de interdição, por se tratar de medida de amparo individual e efeito social,
é do foro do domicílio do interditando (artigo 94, do CPC).
Legitimados passivos
O CC enumera as pessoas sujeitas ao processo de interdição e,
por conseguinte, à curatela; vejamos:
Artigo 1.767. Estão sujeitas à curatela:
I- aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental,4 não tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil;
II- aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem exprimir a sua vontade;
‘Deficiência mental’ é o termo da lei, mas a expressão recomendada atualmente é ‘Deficiência Intelectual’ (Nota dos Editores).

4
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III- os deficientes mentais, os ébrios habituais e os viciados
em tóxicos; os excepcionais, sem completo desenvolvimento mental;
V- os pródigos.
Nesse momento, é conveniente que se faça a seguinte
distinção: enquanto a interdição é o instrumento legal, a
ferramenta necessária, a ação judicial cabível para a regulamentação da incapacidade civil de uma determinada pessoa, objetivando ressalvar-lhe a administração de seus bens e
direitos; a curatela, de outra sorte, é o encargo conferido judicialmente a alguém (o curador), nos autos da ação de interdição, que ficará responsável por representar ou assistir a pessoa
maior — impossibilitada por determinada incapacidade de
fazê-lo por si próprio — na prática dos atos da vida civil que
se fizerem necessários.
Legitimados ativos
Os Códigos (artigo 1.768) e o Processo (artigo 1.177) Civis conferem legitimidade para o ajuizamento da ação de interdição ao
pai, à mãe, ao tutor, ao cônjuge, a algum parente próximo e ao
Ministério Público.
Pouco importa, para o nosso trabalho, a discussão acadêmica acerca do parentesco — seja ele em linha reta, seja
colateral — que legitimará o manejo da ação na falta dos pais.
O que deve ser levado em consideração, a todo tempo pelo
magistrado, é se o autor da ação esteja mesmo apto a oferecer
as melhores condições de vida, nos planos material e extrapatrimonial, ao interditando.

Ao Ministério Público, todavia, o aparelhamento da ação de
interdição fica condicionado (atuação limitada) aos casos de doença
mental grave, se não existir ou não promover a interdição quaisquer
dos familiares, ou, se existindo familiares, estes que forem menores
ou incapazes (artigo 1.769 do CC e 1.178 do CPC).
Merece registro, por oportuno, que, nos casos em que a interdição for requerida pelo Ministério Público — e somente nesses casos —, o juiz nomeará curador à lide ao interditando. Nos
demais casos, o próprio Ministério Público atuará como defensor
(artigo 1.170 do CC e 1.179 do CPC).
Apesar da clareza dos referidos dispositivos legais, existem
inúmeras decisões de primeiro grau que determinam a nomeação de curador à lide para os casos em que a interdição não é aparelhada pelo Ministério Público. Decisões dessa natureza, que só
contribuem para a já dificultosa marcha processual, quando reapreciadas em segundo grau, têm sido restabelecidas de forma praticamente unânime.5
De outra sorte, embora parte da doutrina considere
como taxativo o rol de legitimados para o manejo da ação,
somos da opinião que podem existir outras pessoas aptas
ao seu aparelhamento. Imaginemos, por exemplo, uma pessoa com Deficiência Intelectual que não possui parentes (ou
embora existentes, dele não queiram saber) e esteja custodiado em uma casa especializada. Nada impede, nesse caso,
que se eleja um membro desta entidade especializada para
5
“Interdição – Interditando que não contratou advogado para sua defesa –
Hipótese em que a representação do interditando é feita pelo Ministério
Público, tratando-se de função compatível com as novas atribuições constitucionais da instituição [...]”. TJSP – 2ª Câmara de Direito Privado; Apel.
com revisão n. 478.880-4/1-00, rel. Des. Morato de Andrade; j. 10.04.07.
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promover o ajuizamento da ação e assumir o encargo da curatela, sem a necessidade do patrocínio da causa diretamente
pelo Ministério Público. Pode ocorrer, ainda, que exista um
terceiro interessado, favorável ou contrário ao decreto de
interdição de uma determinada pessoa.6
Vale assinalar, nesse sentido, uma das principais preocupações da família, talvez a principal delas, diretamente relacionada à figura do curador. Para os pais efetivamente comprometidos com o bem-estar do filho com deficiência, sempre existirá
a incerteza a respeito de quem poderá substituí-los na hipótese
de seu falecimento. Assim, recomenda-se que seja identificada,
ainda em vida, a pessoa que entendam capaz de assumir essa dificultosa tarefa no futuro.
Pedidos iniciais e primeiro ato do juízo
Na petição (pedido) inicial da ação de interdição, o interessado provará a sua legitimidade, especificará os fatos que
revelam a anomalia psíquica e assinalará a incapacidade do
interditando para reger a sua pessoa e administrar seus bens
(artigo 1.180 do CPC). Outrossim, deverá postular ao juízo
que lhe seja atribuída a curatela provisória, em função da qual
estará habilitado a praticar os atos de interesses do requerido
até o sentenciamento do feito.
Para facilitar a evolução da marcha processual, mostrase razoável que o interessado apresente com a inicial, dentre
outros, um parecer médico — se possível dotado de feição
interdisciplinar —, cujas conclusões deverão satisfazer a convicção do juízo;7 a declaração de anuência — em relação ao
procedimento instaurado — subscrita por outros eventuais
co-legitimados ativos, bem como a relação de eventuais bens
ou direitos de titularidade do interditando, inclusive os proveitos de natureza previdenciária, se houver.
A nosso ver, o requerimento de interdição parcial, desde
que não contrarie as conclusões médicas ofertadas, deve ser
sempre articulado como forma de se consagrar as aptidões da
pessoa com deficiência. Isso também ocorre com o pedido de
“Não há lei alguma que proíba a assistência de terceiros interessados no
processo de interdição, mesmo porque a sentença, nele proferida, assume
caráter normativo para se refletir, diretamente, nas relações do interdito
com terceiros” (RT 301/312).
7
Entendemos que o parecer deva responder aos quesitos tradicionalmente
formulados pelo Ministério Público no foro paulista, são eles: 1. O paciente
apresenta anomalia ou anormalidade psíquica? 2. Em caso positivo, qual a
natureza da moléstia? É de caráter permanente ou transitório? 3. Se positivo o primeiro quesito, esse mal é congênito ou adquirido? 4. Se adquirido
o mal, qual a data ou época, ainda que aproximada, de sua eclosão? 5. Tem
o paciente condições de discernimento, com capacidade de, por si só, gerir
sua pessoa e administrar seus bens? 6. No caso do quesito 4º, a eclosão
do mal gerou, desde logo, a incapacidade do paciente de, por si só, gerir
sua pessoa e administrar seus bens? 7. Se positivo o 5º quesito, o paciente
sofre restrições, ainda que reduzidas, na capacidade de gerir e administrar
seus bens e para a prática de todos os atos da vida civil? Em caso positivo,
em que consistem tais restrições? São elas temporárias ou permanentes?
6
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Para os pais comprometidos com o
bem-estar do filho com deficiência,
sempre existirá a incerteza sobre quem
os substituirá quando morrerem. Assim,
recomenda-se que seja identificada,
ainda em vida, a pessoa que entendam
capaz de assumir tal tarefa no futuro
reconhecimento expresso da possibilidade de acesso ao trabalho, embora se trate de direito social constitucionalmente
reconhecido.
Da mesma forma, considerando que o procedimento instaurado relaciona-se à própria deficiência do interditando, não se
deve esquecer de postular a prioridade na tramitação processual.8
Há outra questão das mais excepcionais que, apesar de incomum, pode ser pleiteada no início ou até mesmo no curso do
processo de interdição, desde que evidentemente esteja justificada pela verossímil e consistente prova amealhada nos autos: a
laqueadura das trompas da interditanda.9
O juiz, ao receber a inicial, apreciará os pedidos de curatela provisória e prioridade na tramitação processual, designará data para a colheita do interrogatório do interditando,
para cujo ato será aperfeiçoada sua citação e intimação pessoais
ficando-lhe facultada a constituição de advogado para formular
sua eventual defesa.
Interrogatório: a principal e obrigatória
ferramenta de convencimento do juízo
O interrogatório é o ato processual solene pelo qual o juiz, tendo
diante de si o interditando, investigará minuciosamente acerca
de sua vida, negócios, bens e do mais que lhe parecer necessário
(CPC, artigo 1.181). Para nós, trata-se do principal ato a ser praticado no processo de interdição. É nesse momento, não obstante
a prova pericial produzida no curso do feito, que o juízo lança os
meios necessários para a formação de sua convicção.
Provimento 1015/2005 do Conselho Superior da Magistratura – TJSP –
DOE – Poder Judiciário Caderno 1, parte 1, de 14-12-2005, p. 1.
9
“Interdição – Pedido que cumula pretensão de expedição de alvará para que
a interditanda possa ser submetida à cirurgia de Laqueadura das Trompas
de Falópio – Patologia mental irreversível – Incapacidade absoluta reconhecida por laudo médico – Requerida que, durante as crises, sai deambulando
pelas ruas, de madrugada, já tendo sido assaltada, agredida e estuprada –
Inviabilidade de gravidez manifesta, inclusive em virtude de risco à saúde da
gestante e do feto [...]” (TJSP – 10ª Câmara de Direito Privado; apelação n.
157.045-4; rel. Des. Souza José, j. 26.09.00).
8

Todavia, em que pese à relevância do ato, na prática (e não
há como fugir dessa realidade da praxe forense), são poucos os
profissionais que lhe conferem a importância recomendada.
Invariavelmente, seja pelo insuperável volume de trabalho que lhe
é atribuído, seja por sua falta de sensibilidade ou até mesmo de
vocação para com o trato da matéria, o julgador tem proporcionado apenas breves instantes de seu precioso tempo à pessoa com
Deficiência Intelectual.
Fosse diferente este cenário, acreditamos que inúmeras interdições poderiam atingir seu termo por ocasião da realização do
próprio interrogatório, proporcionando assim a concretização da
perseguida duração razoável do processo.
A valoração da prova pericial
Quando, apesar de postulado, deixar de ser acolhido em audiência o parecer interdisciplinar apresentado pelo autor, o processo
seguirá seu rito normal com a nomeação de perito de confiança
do juízo ou a expedição de ofício ao Instituto de Medicina Social
e de Criminologia de São Paulo (IMESC), objetivando a designação de data para a colheita da prova.
Se a prova for realizada pelo IMESC (o que acontece com a
quase totalidade dos casos), apesar da credibilidade e expertise de
seus profissionais, pode ocorrer que o laudo apresentado deixe
de retratar, com fidelidade, o real estado de comprometimento
apresentado pelo interditando, principalmente pelo fato de que
o diagnóstico médico, por si só, é insuficiente ao reconhecimento
da incapacidade civil da pessoa com deficiência.
Assim, não obstante a jurisprudência sinalize que a prova pericial oficial, como regra geral, ainda seja obrigatória em todos processos de interdição, somos da opinião de que esse velho conceito
deva ser reavaliado. E sem demora.
Ora, em nome do formalismo processual, estão sendo
consagrados laudos periciais elaborados durante singelas
consultas, em detrimento de pareceres particulares formulados a partir da atuação conjunta de neurologistas, psiquiatras, psicólogos, geneticistas, endocrinologistas, assistentes
sociais, fonoaudiólogos e pedagogos, considerando inclusive o prontuário amealhado pelo interditando no decorrer
da vida.
SENTENÇA
Uma vez realizado o interrogatório, produzida a prova pericial médica (seja a determinada pelo juízo, seja a produzida pela
própria parte interessada e por aquela aceita), bem como tendo
sido colhida a manifestação final do representante do Ministério
Público, o processo estará maduro para julgamento.
No ato em que decretar a interdição, o juízo assinará,
segundo o estado ou desenvolvimento intelectual identificados

na espécie, os limites da curatela imposta ao interdito (artigo
1772 do CC). Com efeito, a sentença poderá concluir pela incapacidade permanente e absoluta ou relativa e temporária. Na
primeira hipótese, o juiz deferirá a curatela plena; na segunda,
a limitada (GOMES, 2001). Outrosim, serão impostas ou dispensadas as eventuais especializações da hipoteca legal e prestação de contas por parte do curador, agora nomeado em caráter definitivo.
Se a especialização da hipoteca legal é um instituto praticamente em desuso atualmente, a prestação de contas, por outro
lado, deverá ser sempre exigida — como forma de assegurar a
solidez do eventual patrimônio de titularidade do interdito —,
com exceção dos casos em que o curador seja um dos pais do
interdito ou, sendo seu parente próximo, desde que comprovada
a idoneidade.
A sentença, que terá natureza declaratória10 e não fará coisa
julgada formal ou material,11 produzirá efeitos desde logo,
embora sujeita à apelação, não retroagindo no tempo para restabelecer eventual ato praticado pelo interdito.12
Para que lhe seja conferida publicidade, seus termos serão
publicados três vezes pela imprensa oficial. Cumprida essa formalidade, a decisão será registrada no Cartório de Registro Civil
do primeiro subdistrito da comarca e, logo em seguida, averbada
no cartório onde esteja assentado o nascimento e eventual casamento do interdito.
Cessada a causa que lhe originou — o que dificilmente
ocorre nas hipóteses de Deficiência Intelectual —, poder-se-á
levantar a interdição, mediante a formulação de requerimento
anexado aos autos principais, para cujo trâmite se exigirá a
designação de novo interrogatório e o refazimento da prova
pericial (artigo 1.186 do CPC).
Interdição total ou parcial:
entendendo melhor a questão
As pessoas com Deficiência Intelectual, até atingirem a idade
adulta, passam por intenso processo de estimulação e capacitação
nas mais diversas áreas do saber humano. Seus pais, por conseguinte, a partir de seu nascimento, iniciam uma dificultosa, combativa e até mesmo obsessiva jornada, cujo destino perseguido,
muitas vezes inatingível, os conduzirá à efetiva aproximação e
integração de sua prole com a sociedade.
10
“[...] a sentença de interdição, em nosso direito, é declaratória e não constitutiva. O julgado não cria o estado de incapacidade” (PEREIRA, 1997,
p. 267).
11
“Na jurisdição voluntária não há coisa julgada, formal ou material, não estando obstaculado o refazimento de algum ato, se levado à ciência do Magistrado”. (TJSP – Apel. 196.645-1, rel. Des. Jorge Almeida; j.23.11.93).
12
“Os atos praticados pelo interdito são ex tunc. Para os atos praticados
anteriormente à sentença, deve ser proposta ação de nulidade” (VENOSA,
2001, p. 357).
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Essa batalha diária na busca do desenvolvimento intelectual
faz com que a família, naturalmente, crie seus mitos e sonhos, os
quais precisam ser trabalhados pelo operador do direito dentro
do critério da racionalidade, mas sempre sob o olhar carinhoso e
diferenciado que o trato com a matéria requer.
Um desses sonhos, tão perseguido pelas famílias, é o de que
a ação de interdição por elas iniciada possa, ao final, sinalizar pela
incapacidade relativa (interdição parcial) de seus filhos. Embora
para algumas pessoas esse sentimento possa parecer um mero
capricho familiar, o fato é que a referida decisão, no íntimo, lhes
servirá como uma espécie de sensação de dever cumprido; uma
recompensa pelo incansável trabalho que permitiu à pessoa com
deficiência apresentar — agora na maioridade — inúmeras aptidões, apesar da diversidade que o destino lhes proporcionou.
Entretanto, o que as famílias ainda não sabem é que a quase
totalidade das interdições proferidas no município de São Paulo
é de natureza total/absoluta,13 o que nos leva a crer que esse
preocupante resultado decorre de duas causas distintas: a primeira, em razão do possível desconhecimento por parte do
operador do direito — seja daquele que postula, seja do que
oficia ou julga — em relação à matéria (algo absolutamente
aceitável, pois referida questão transcende — e muito — aos
limites do saber jurídico); a segunda, é que assim decidindo, o
13
Levantamento realizado em 2001, em 1.183 casos de interdição registrados no período, demonstra que, em 99,32% das ações, fora decretada a
interdição total (VIEIRA, 2003).
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julgador realmente acredita estar fazendo o melhor em favor do
interdito, pois com a absoluta restrição de seus atos, ele imagina
estar salvaguardando seus interesses contra a eventual intromissão predatória de terceiros.
Ora, se de fato existem muitos casos em que a interdição total
é mesmo a medida mais adequada aos interesses da pessoa com
Deficiência Intelectual, a realidade nos mostra que são inúmeros os casos típicos de interdição parcial que assim deveriam ser
declarados, mas não o foram.
Seja lá como for, a família deve compreender que, se a postulada interdição parcial não lhes for outorgada, a interdição
total não poderá lhes servir como desestímulo. Seus filhos, em
momento algum, estarão em condição de desigualdade em relação àqueles que foram agraciados com uma decisão que, em
breve, podemos crer, será a regra e não mais a exceção.
Feitas essas considerações, vale observar o singelo critério que melhor explica a questão. Enquanto os interditados
totalmente (absolutamente incapazes) são representados
por seus curadores na prática de todos os atos de sua vida
civil (tal qual ocorre com os menores de 16 anos), os interditados parcialmente (relativamente incapazes) são assistidos por seus curadores na prática de apenas alguns e não
todos os atos (normalmente os que envolvam a livre administração de seus bens), de forma que estarão equiparados
aos menores de 16 a 18 anos.
Mostra-se imprescindível, portanto, que, nos casos de
interdição parcial, o juiz assinale os limites da curatela, ou
seja, quais os atos em que será necessária a obrigatória assistência por parte do curador.
Direito ao trabalho
O direito ao trabalho, de natureza social, constitucionalmente assegurado a todos indistintamente (com deficiência
ou não), sem qualquer espécie de restrição (artigos 6º e 7º,
inciso XXXI, da CF), quando regularmente exercido, tem se
apresentado como ferramenta terapêutica das mais recomendadas para a pessoa com Deficiência Intelectual. Com efeito,
quando realizado sob supervisão, considerados os critérios
gerais de saúde e segurança do empregador e o grau de dificuldade imposto à pessoa com deficiência, os resultados obtidos são realmente impressionantes.
Estamos diante, portanto, de uma questão de ordem
pública, a qual, quando invocada em juízo, deverá ser pronunciada a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Todavia, apesar
dos atributos que recaem sobre esse consagrado direito, ainda
existem alguns magistrados e representantes do Ministério
Público que insistem em trafegar na contramão da história,
rejeitando ou simplesmente restringindo a sua aplicabilidade.

Toda medida de natureza judicial
apta a restringir direitos da pessoa
com Deficiência Intelectual deve ser
vista com reserva, como medida
excepcional, jamais como regra
Há casos, inclusive, em que o direito ao trabalho fica condicionado à prévia apreciação, por parte do julgador, da proposta
de contrato de trabalho conferida à pessoa com Deficiência
Intelectual. Para essas hipóteses, vale uma reflexão: sem considerar
a medida burocrática que este fato representa, será que ao julgador
ou ao membro do Ministério Público é conferido o poder de dizer
se os nossos filhos podem ou não trabalhar? A resposta só pode
ser mesmo negativa. Esse papel cabe ao curador, no mais das vezes
um de seus pais, que durante uma vida inteira não poupou esforços
para que esse sonho se transformasse em realidade.
Direitos políticos
Todos os indivíduos afetados pela curatela estão sujeitos a sofrer a
suspensão ou a perda da aptidão para o processo eleitoral (artigo
15, II da CF). Ao relativamente incapaz (interditado parcialmente), desde que não lhe seja restringido expressamente na sentença de interdição, o direito ao voto continua absolutamente preservado (artigo 14, II, ‘c’ da CF).
Por outro lado, as interdições sem fixação de limites, entendidas como amplas, inibirão os absolutamente incapazes da atividade de votar e ser votado, cumprindo ao registro civil noticiar ao
cartório eleitoral a inscrição do ato judicial, nada impedindo que
o juízo o faça diretamente, por intermédio de ofício dirigido ao
Tribunal Eleitoral.
Na prática, entretanto, pelo menos no município de São
Paulo, não se verifica atualmente a troca de informações entre
os órgãos competentes. Assim, não dispondo o cartório eleitoral da informação, o título continua válido e o interditado,
mesmo totalmente, pode continuar votando, se assim o quiser. No futuro, se a informação restritiva surgir, de duas uma:
ou o cartório intimará o interditado à devolução do título ou,
quando da próxima votação, seu nome estará excluído da lista
de sua específica zona eleitoral.
O problema, na realidade, atualmente enfrentado por inúmeras instituições do Terceiro Setor, vai muito além da perda ou
suspensão dos direitos políticos de seus assistidos. Ele decorre da
expectativa, desse direito que, muitas vezes, pelo dever de ofício

imposto aos profissionais capacitadores, deve ser compartilhada
com a pessoa com deficiência.
Nossa humilde sugestão, portanto, é que os pais e os profissionais que se dedicam à pessoa com Deficiência Intelectual avaliem
os eventuais reflexos negativos que a perda desse direito poderá
eventualmente lhe causar no plano emocional.
Casamento
Uma questão das mais polêmicas, que acreditamos deva ser
enfrentada com mais frequência no futuro próximo, refere-se à
possibilidade ou não de as pessoas com Deficiência Intelectual
interditadas contraírem casamento.
Para que se tenha uma noção exata da dificuldade do trato
com a questão, em pesquisa por nós realizada nos cartórios de
registro civil das pessoas naturais do município de São Paulo, as
respostas obtidas foram das mais variadas, na medida em que
muitas das serventias extrajudiciais jamais se depararam com
esta situação fática.
Das consultas formuladas, se verificou que muitos cartórios
não realizam o casamento dos incapazes; outros o realizam, mas
o condicionam à representação/assistência dos respectivos curadores, ou, até mesmo, à específica autorização judicial. Há casos
em que, diante da dúvida cartorária, é invocado o pronunciamento
final por parte da Corregedoria Geral de Justiça.
O Código Civil, ao tratar do casamento, sugere que haja
sempre a manifestação de vontade por parte dos contraentes
(artigos 1.514 e 1.535), embora sua realização seja possível até
mesmo por procuração (artigo 1.542), dispondo ainda sobre a
nulidade do ato praticado: “pelo enfermo mental sem o necessário discernimento para os atos da vida civil” bem como a respeito de sua anulabilidade quando se tratar de “incapaz de consentir ou manifestar, de modo inequívoco, o consentimento”
(artigos 1.548, I e 1.550, IV).
De outra banda, o referido diploma legal estabelece que até a
celebração do casamento “podem os pais, os tutores ou curadores
revogar a autorização” (artigo 1.518). Ora, se a própria lei faz menção expressa à possibilidade de outorga de autorização por parte
do curador, parece-nos, então, que não mais haveria fundamentos
para se prosseguir na discussão. Assim, bastaria o comparecimento
do curador para a atribuição de eficácia ao ato praticado. Todavia,
existe uma forte tendência na doutrina de não aceitar esses argumentos, ao fundamento de que
a lei não se poderia referir ao curador de alienado,
de nascituro, de ausente ou de surdo-mudo, que não
possa manifestar a sua vontade, porque estes de todo
não podem casar (SANTOS, 1952).
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Com efeito, não obstante as respeitosas opiniões em
sentido contrário, entendemos pela possibilidade da
realização de casamento das pessoas com Deficiência
Intelectual — parcialmente ou totalmente interditadas —, desde que, para tanto, o seu aperfeiçoamento
conte com a presença física do curador, a quem cabe assistir e representar, sob pena de remoção (artigos 1.194 a
1.198 do CPC), os atos de interesse do incapaz.
Ainda assim, apesar de nossa opinião favorável, se possibilidade houver, é recomendável que a família encontre
uma alternativa de concretização do sentimento afetivo
de seus amparados, como, por exemplo, a vida conjunta
assistida, a fim de que sejam evitados eventuais constrangimentos, inerentes a qualquer dissolução da sociedade conjugal.

interdição parcial e não havendo restrição judicial, o curatelado poderá movimentar conta bancária, administrar os proventos de sua eventual aposentadoria ou salário, desde que
assistido por seu curador; se o caso for de interdição total,
o ato será praticado sempre pelo curador na modalidade de
representação.
Na hipótese de alienação, arrendamento ou qualquer outra
forma de comercialização do patrimônio do interdito, será exigida a prévia avaliação judicial do bem, podendo, em alguns casos,
ser admitida estimativa particular elaborada a pedido do próprio
curador. O numerário arrecadado, entretanto, deverá ser objeto
de depósito judicial — vinculado ao processo — em nome do
interdito, cabendo a todo tempo sua efetiva movimentação, desde
que justificada a necessidade.

Qualidade de vida e patrimônio do interdito
Muitos operadores do direito (advogados, promotores e juízes)
acreditam que a interdição objetiva apenas a salvaguarda dos interesses patrimoniais do curatelado. Ledo engano.
A maioria das ações de interdição aparelhadas no foro paulista se refere a interditos que não dispõem sequer do basal para
sua própria mantença. Com efeito, para esses como nos demais
casos, sempre que for identificada a mudança injustificada de
humor, aparência, higiene ou queixas pessoais de maus tratos por
parte do interditado, haverá a possibilidade de se pleitear uma
visita social em sua residência ou a intimação pessoal do curador,
para que sejam esclarecidos judicialmente os motivos que deram
causa às mais diversas ocorrências.
Destarte, para essa finalidade específica, embora os autos possam até mesmo estar arquivados, o processo sempre estará vivo,
sob a vigilância constante do magistrado, a quem caberá repreender, a todo tempo, o curador tido por negligente.
No mais, tratando-se de questões patrimoniais, valerá a
regra anteriormente assinalada, qual seja, em se tratando de

CONCLUSÕES
Toda medida de natureza judicial apta a restringir direitos da
pessoa com Deficiência Intelectual, bem como de qualquer
outro indivíduo, tal qual ocorre com a interdição, deve ser vista
com reserva, como medida excepcional, jamais como regra.
Por essa razão, aos operadores do direito recai a responsabilidade não só por sua própria capacitação, mas principalmente
pelo esclarecimento das famílias que, nos tempos modernos,
encontram na interdição o instrumento hábil a lhes autorizar
a prática de determinados e imprescindíveis direitos em nome
da pessoa com deficiência.
Diante deste cenário real, segundo o qual cada vez mais as
pessoas com deficiência se veem às portas do Poder Judiciário,
na maioria das vezes no intuito de ter restabelecido um cristalino direito que o estado insiste em lhes retirar, mostra-se
cada vez mais necessária a arregimentação de magistrados,
promotores de justiça e advogados compromissados com o
sentimento de transformação que permitirá reduzir as fronteiras da desigualdade em nossa sociedade.
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Artigo

Lei 8.213/91 – obrigatoriedade de
contratar e de criar meios eficazes para tanto
A contratação de pessoas com deficiência impõe a necessidade de
que se superem as barreiras sociais, políticas, tecnológicas e culturais
• Ricardo Tadeu Marques da Fonseca*

C

onsiderando a grande repercussão social
decorrente do argumento reiterado de que as
pessoas com deficiência não detêm qualificação para ingressar no mercado de trabalho, e
de que as empresas não devem suportar este ônus que
decorre de ineficiências das políticas públicas, dada a
grande repercussão de tais argumentos nos meios empresarial, judiciário e das próprias pessoas com deficiência,
enquanto professor e cidadão que participou da elaboração do texto da Convenção da Organização das Nações
Unidas (ONU) sobre os direitos da pessoa com deficiência em 2006, não poderia me furtar a oferecer uma manifestação de caráter doutrinário e meramente contributiva
relativa ao assunto em pauta, qual seja, a contratação de
pessoas com deficiência (PcD) por empresas com mais
de 100 empregados.
Vale dizer, antes de mais nada, que a Convenção da
ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
trouxe institutos que se caracterizam como instrumentos
jurídicos hábeis a tornar concreta a fruição por esse grupo
de cerca de 600 milhões de pessoas em todo o mundo,
segundo a Organização Mundial da Saúde, de direitos
humanos básicos.
O mencionado tratado foi ratificado pelo Brasil com
aprovação pelo Congresso Nacional por meio do Decreto
Legislativo nº 186, de 9 de junho de 2008, promulgado
pelo Presidente da República por intermédio do Decreto
nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, e incorporado à
Constituição do Brasil (CF, art. 5º. § 3º).
Como já pude me pronunciar em artigo intitulado
“O novo conceito constitucional da pessoa com deficiência: um ato de coragem” e que compõe a obra “Manual

*Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, Curitiba, PR.
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Não é crível que a mera exigência de
qualificação imposta pelo mercado
possa servir de argumento para
desonerar a empresa da obrigação que
decorre do princípio constitucional
dos direitos das pessoas com deficiência”, bem como a
Revista do Tribunal do Trabalho da 2ª Região:
Os impedimentos de caráter físico, mental, intelectual
e sensorial são, a meu sentir, atributos, peculiaridades
ou predicados pessoais, os quais, em interação com
as diversas barreiras sociais, podem excluir as pessoas que os apresentam da participação na vida política, aqui considerada no sentido amplo. As barreiras
de que se trata são os aspectos econômicos, culturais,
tecnológicos, políticos, arquitetônicos, comunicacionais, enfim, a maneira como os diversos povos percebem aqueles predicados. O que se nota culturalmente
é a prevalência da ideia de que toda pessoa surda, cega,
paraplégica, amputada ou com qualquer desses impedimentos foge dos padrões universais e por isso tem
um “problema” que não diz respeito à coletividade.
É com tal paradigma que se quer romper.
A despeito da consideração de que as empresas agem
com boa fé ao adotar os mecanismos usuais para contratação de pessoas com deficiência, como anúncios em

Crédito: pedro abreu

jornais, buscas em cadastros preexistentes ou formação profissional genérica pelos métodos tradicionais,
sem sucesso, esta boa fé objetiva só estaria plenamente
demonstrada, ao meu sentir, caso as empresas implementassem programas eficientes de qualificação, inclusive
direcionados aos aprendizes com deficiência, tendo em
vista que a Lei 11.180/2005, alterando o art. 428 da CLT,
possibilita aprendizagem de PcDs sem limite de teto etário. A Lei 12.470/2011, por sua vez, faculta a cumulação
do benefício de prestação continuada com o salário de
aprendiz por até dois anos.
Acrescento o consabido fato de que a Lei 10.097/2000
faculta o contrato de aprendizagem com a intermediação
de organizações não governamentais devidamente habilitadas para tanto e de que a formação profissional de PcDs
tem sido, há décadas, objeto de especialização de entidades formadas de e para pessoas com deficiências, eis que
o próprio Estado e as instituições a ele conexas direta ou
indiretamente sempre se olvidaram desse grupo vulnerável. Insisto: a vulnerabilidade aqui decorre exatamente
do isolamento social que até aqui a caracterizou. Desse

A mera publicação de anúncios de oferta
de empregos não pode ser utilizada
como argumento para a ausência do
preenchimento de tais vagas
modo, o afinco dos empregadores voltado à realidade
dos fatos no sentido de cumprir não só a Lei 8.213/91,
mas o que estabelece a própria Constituição Federal, certamente viabilizaria a contratação destas pessoas, cumprindo as cotas de ordem pública.
Logo, não é crível que a mera exigência de qualificação
imposta pelo mercado possa servir de argumento para desonerar a empresa da obrigação que decorre do princípio constitucional contido no artigo 1º, concernente ao valor social
da livre iniciativa e do trabalho, bem como do artigo 27 da
própria Convenção da ONU, que elevou a política afirmativa
em questão ao patamar mais elevado do ordenamento pátrio.
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O conceito de pessoa com deficiência supera o aspecto clínico de cada indivíduo.
A sociedade deve providenciar as adaptações necessárias para que tais pessoas
exerçam seus direitos de maneira mais efetiva possível

A mera publicação de anúncios de oferta de empregos a candidatos com deficiência não pode ser utilizada
como argumento para a ausência do preenchimento de
tais vagas. Há que se empreender um esforço mínimo para
atingir eficazmente a plena igualdade entre essas pessoas,
como a seguir será demonstrado.
A atenção aos grupos vulneráveis decorre do princípio
universalmente aceito de que todo ser humano nasce livre
e igual em dignidade e direitos e no dizer de Boaventura de
Sousa Santos de que “temos o direito a ser iguais quando
a diferença nos inferioriza; temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza”. O artigo 2 da
Convenção, neste sentido, define, entre outras coisas, a
discriminação como se segue:
Discriminação por motivo de deficiência “significa
qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada
em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou
o exercício, em igualdade de oportunidades com as
demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico,
social, cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas
as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável.
Assinalo que a última parte deste item 3 do artigo 2
afirma que a recusa de adaptação razoável configura plenamente a discriminação. A ausência da participação de
pessoas com deficiência em locais cotidianos da sociedade, tais como clubes, escolas, empresas e atividades
de lazer, evidencia essa diferenciação negativa. Quando
se constata a recusa em providenciar adaptações necessárias, ainda, também restará evidente a discriminação. Tal
conceito é assim definido pela Convenção:
“Adaptação razoável” significa as modificações e os
ajustes necessários e adequados que não acarretem
ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas
32
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com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos
os direitos humanos e liberdades fundamentais.
A palavra “adequado”, obviamente, deve ser interpretada como eficaz, realista, eficiente, etc. O contrato de
aprendizagem por intermédio de organizações qualificadas para e por pessoas com deficiências certamente não é
oneroso, eis que o salário do aprendiz é o mínimo/hora, o
fundo de garantia é de 2% e se trata de contrato por prazo
determinado, necessariamente.
Lembro, ademais, que as empresas em questão, via
de regra, necessitam preencher cota de aprendizes, e via de
regra não logram este intento também de ordem pública.
A resistência empresarial para formar, empregar e,
consequentemente, incluir as pessoas com deficiência
no mercado de trabalho, oferecendo-lhes uma vida mais
digna e igualitária, é defendida em dois argumentos-base:
a falta de preparo e a baixa produtividade de tais pessoas.
Estes argumentos, todavia, são totalmente falaciosos.
Como mencionei no citado artigo, referindo-me aos anos
em que atuei como Procurador do Trabalho,
Com efeito, constatei que a adoção de medidas de treinamento das pessoas com deficiência, por intermédio de
convênios com os Serviços Nacionais de Aprendizagem,
bem como com organizações não governamentais especializadas na formação profissional desses trabalhadores,
alcançou pleno êxito. A alta produtividade dos trabalhadores com deficiência é atestada pela unanimidade dos
empresários com quem tive contato nos inquéritos que
presidi, em audiências públicas ou em eventos que discutiram o tema. Observam os empregadores, igualmente,
grande motivação na equipe, que, ao vencer os tabus iniciais, passa a ter os colegas com deficiência como referência de superação e solidarismo. As empresas, finalmente,
adicionam a sua imagem institucional grande estima
perante os consumidores e o público em geral. Insisto:
essa opinião é unânime em relação àquelas empresas que
superaram a resistência ao cumprimento da norma.

Crédito: mário castello

Concluo, por todo o exposto, que o conceito atual
de pessoa com deficiência, constitucionalmente adotado pelo Brasil por força da ratificação da Convenção
Internacional da ONU sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, supera o aspecto clínico de cada indivíduo.
Assim, trazendo as limitações para a sociedade, que deve
providenciar todas as adaptações necessárias para que
tais pessoas exerçam seus direitos de maneira mais efetiva possível. A obrigação da iniciativa privada, portanto,
não está apenas em contratar, mas também em criar meios
para a preparação técnica das pessoas com deficiência
habilitadas e reabilitadas para atender à legislação.

Reitero que o artigo 27 da Convenção da ONU, também norma constitucional, respalda o argumento de que
as empresas devem participar do processo de habilitação
destes cidadãos por meio do contrato de aprendizagem,
antiga e respeitável instituição do ordenamento celetista
e certamente operável a baixíssimo custo. Sublinho, finalmente, que a pessoa com deficiência contratada como
aprendiz comporá exclusivamente a respectiva cota.
Ao cabo da habilitação, só então, passará efetivamente a
compor a cota prevista pela Lei 8.213/91.
Ressalto, para tanto, a necessidade de que se superem
as barreiras sociais, políticas, tecnológicas e culturais.
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Artigo

Métodos de triagem populacional para
síndrome de Down em sangue materno
Nova técnica em uso no Brasil lança debate sobre os limites
da detecção precoce de alterações genéticas antes do nascimento
• João Monteiro de Pina-Neto*

P

or falha na divisão dos cromossomos paternos
durante a formação dos espermatozoides e óvulos, um casal sadio pode gerar uma criança com
trissomia (que significa a presença de 3 em vez
de apenas 2 cromossomos, um do pai e outro da mãe) em
um dos 23 pares presentes nas células dos seres humanos.
Por exemplo, a presença de 3 em vez de 2 cromossomos de
número 21, o que acontece em uma de cada 660 gestações,
ocasiona a trissomia 21 ou síndrome de Down. Outras trissomias podem ocorrer em outros cromossomos, como a do
cromossomo número 18 (1 em cada 6.000 bebês nascidos)
ou a do número 13 (1 em cada 5.000). Estas trissomias que
ocorrem nos cromossomos de número 13 e 18 são condições genéticas muito graves, praticamente letais. Segundo o
Ministério da Saúde, cerca de 300 mil pessoas apresentam e
8 mil nascem com síndrome de Down a cada ano no Brasil.
Metódos diagnósticos
pré-natais da síndrome de Down
Até o início da década de 1980, a única forma de saber se
uma gestante estava gerando uma criança com trissomia era
a realização do estudo do cariótipo fetal, por método invasivo de obtenção do líquido amniótico ou biópsia da placenta. O exame era oferecido somente para mulheres com
risco considerado elevado, ou seja, acima de 35 anos, ou,
principalmente, gestantes com mais de 40 anos de idade.
O risco de uma mulher com 19 anos gerar uma criança
com síndrome de Down é de 1/2.300, aos 35 anos é de
1/600 e aos 45 anos, é de 1/45. Portanto, o risco aumenta
cerca de 50 vezes ao longo da vida reprodutiva da mulher.

*Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto, SP.
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O risco de trissomias aumenta com a idade das mulheres, mas,
usando-se somente o critério de idade das gestantes para
indicar cariótipo fetal, seriam detectados apenas cerca
de 30% dos casos de síndrome de Down

No entanto, 2/3 (65 a 70%) dos indivíduos com síndrome de Down nascem de mulheres com idade abaixo de
30 anos e, usando-se somente o critério de idade para indicar cariótipo fetal, seria detectado apenas 30% dos casos.
A ciência busca métodos alternativos de triagem que possam ser aplicados em todas as gestações para a detecção
de possíveis fetos com trissomias, independentemente da
idade da mãe.
Métodos diagnósticos
pré-natais não invasivos
As metodologias de triagem gestacional para alterações de
cromossomos (cromossomopatias) se desenvolveram com
métodos não invasivos, ou seja, que não necessitam acessar
a loja fetal e que podem ser realizados por meio de dosagens
bioquímicas de substâncias do sangue materno, indicadores
indiretos dessas situações. Estas metodologias foram utilizadas inicialmente no 2º semestre gestacional, mas logo depois
passaram a ser usadas já no 1º trimestre (entre 11 e 14 semanas). Além desses pode-se citar a ultrassonografia fetal.
Métodos diagnósticos pré-natais invasivos
Com o desenvolvimento de métodos não invasivos, a
idade materna isoladamente deixou de ser o único indicador de estudo do cariótipo fetal, e a avaliação do risco
de alterações cromossômicas passou a ser realizado
pela utilização dos métodos de triagem acima descritos. Se a gestação estiver na “faixa de risco” para alterações do número cromossômico, o uso de método invasivo, ou seja, aquele que acessa a loja fetal (como punção
do líquido amniótico ou biópsia de vilosidades coriais)
estará indicado.
Associação de métodos diagnósticos
pré-natais não-invasivos e invasivos
Ghaffari e colaboradores em 2012, usando os métodos ultrassonográficos mencionados anteriormente,
associados à busca de alterações do exame de sangue

materno indicadores de doença cromossômica realizado
entre a 11ª. e 14ª. semanas de gravidez, foram capazes
de detectar 100% dos casos de trissomias. Entretanto,
esses pesquisadores informaram que 3,4% dos casos
indicados como positivos apresentavam cariótipo fetal
normal, isto é, eram falso-positivos. Assim, esta associação do método de ultrassonografia com o exame de
sangue materno é um método excelente de triagem que
serve para indicar os casos que devem ser submetidos a
métodos invasivos.
Levando em conta a indicação isolada de idade materna,
aplica-se o teste invasivo em 5% da população e são detectados apenas 30% dos casos de trissomias. Usando-se a
combinação de marcadores bioquímicos e ultrassonográficos, a detecção ultrapassa 90% dos casos em todas as gestações, independente da idade, mas ainda é necessário o teste
invasivo para 3 a 5% da população. Por exemplo: é necessário fazer o teste invasivo em 29 mulheres para identificar um
caso de síndrome de Down (28 resultados indicarão cariótipo normal).
Novo método diagnóstico
pré-natal não invasivo
Outro teste de triagem em sangue materno vem sendo
desenvolvido desde os anos 1990 e já é comercialmente
disponível. Esse método utiliza técnicas de dosagem de
dosagem comparativa, entre o sangue materno e o sangue
fetal, do DNA dos cromossomos de número 21, 13 ou 18.
Esse teste é capaz de discriminar se o DNA fetal —
 por
exemplo, o do cromossomo 21 — que circula no sangue
materno está em quantidade equivalente à presença de 2
cromossomos (o que é o normal) ou a 3 cromossomos
(no caso do cromossomo 21, indicando uma trissomia e o
diagnóstico da síndrome de Down).
Inicialmente foram descritos dois métodos de dosagem
laboratorial do DNA fetal do cromossomo envolvido nas
trissomias, mas somente um deles tem se mostrado cientificamente seguro para uso. Este teste consiste na dosagem
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por sequências de DNA específicas do cromossomo a ser
estudado em um novo tipo de sequenciador de DNA, que
adota um princípio diferente dos tradicionais, denominado
Sequenciamento Paralelo Massivo. O método é considerado não invasivo (por pesquisar o DNA fetal circulante no
sangue materno), precoce (realizado a partir de nove semanas de gestação) e de altas sensibilidade e especificidade,
mas é de triagem como os anteriores, requerendo a realização de cariótipo fetal para confirmação.
No trabalho publicado por Dan et al. em 2012, o método
ofereceu 100% de sensibilidade (detectou todos os casos),
mas a especificidade foi de 99,96% (houve 2 casos de falso-positivo em 11.105 gestações). Em revisão recente de
2013, Marsy et al. mostraram que, em 7 trabalhos publicados com amostras de tamanho adequado, a sensibilidade
variou em torno de 98,58% e a especificidade ficou entre
97,95 e 100,00%, o que deixa claro que este método do
DNA fetal no sangue materno é o método de triagem mais
aperfeiçoado, mas requer a realização do cariótipo fetal por
método invasivo para confirmação diagnóstica. Portanto,
considera-se este novo método de dosagem de DNA fetal
no sangue materno, agora disponibilizado no Brasil, um
excelente método, mas de triagem, não sendo diagnóstico
confirmatório. Ainda não há um método diagnóstico confirmatório não invasivo, infelizmente.
O que resta discutir é o que as advogadas Sandra Franco
e Deborah Terrin salientaram em um artigo no jornal
O Globo, de que o avanço tecnológico nos métodos de triagem populacional das trissomias 21, 13 e 18 para todas as
gestantes, independentemente da idade, vai impor no Brasil
um debate sobre a interrupção da gravidez em face de doenças fetais. Cada vez mais gestantes, em qualquer idade, vão
se submeter aos testes de triagem para trissomias, especialmente aquelas de classes mais favorecidas economicamente,
e poderão saber precocemente que estão gerando crianças

Considero o novo método de dosagem
de DNA fetal no sangue materno,
agora disponibilizado no Brasil, um
excelente método, mas de triagem,
não sendo diagnóstico confirmatório.
Ainda não há um método
diagnóstico confirmatório não
invasivo, infelizmente
com doenças cromossômicas. Legalmente, a interrupção
da gravidez não é contemplada no Código Penal, embora
alguns juízes já a estejam autorizando em casos de trissomia
do cromossomo 18, doença letal quando detectada ainda
antes do nascimento.
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Artigo

Guia com os 12 sinais de alerta para
investigação de erros inatos do metabolismo
A espectrometria de massas em tandem tem se mostrado uma valiosa
ferramenta para detectar alterações metabólicas em pacientes sintomáticos
• Flavia Balbo Piazzon, Luciana Regina Ruano Gaspar Garcia, Maricene Aparecida Magon Iskandar,
Gisele Balieiro Silva Ascari, Heloise Helena Martins, Elisangela das Neves Silva, Talita Martins Belarmino,
Sônia Marchezi Hadach*

O

diagnóstico correto de um erro inato do metabolismo (EIM) é raro e difícil na opinião da
maioria dos médicos devido à variedade de sintomas clínicos comuns no período neonatal e
infância que desviam a suspeita clínica para doenças mais
frequentes como as infecções. Além disso, diversos exames
laboratoriais não estão no portfólio de muitos laboratórios
brasileiros e sofrem interferência de condições pré-analíticas não ideais, podendo aumentar a complexidade da investigação com várias coletas de exames antes da confirmação

do diagnóstico, elevando a dificuldade no manejo clínico
dos EIMs. Em grande parte, são doenças que afetam todo o
organismo e podem se manifestar em diferentes faixas etárias, fazendo com que médicos de diversas especialidades
devam se atentar aos seus sinais e sintomas.
O propósito deste artigo é transmitir a experiência da
APAE DE SÃO PAULO no diagnóstico laboratorial de
pacientes com sintomas de doenças metabólicas hereditárias
(DMH), utilizando como ferramenta a ficha clínica e a espectrometria de massas em tandem (MS/MS).

*Serviço de Referência em Triagem Neonatal da APAE DE SÃO PAULO, São Paulo, SP.
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Conceitos básicos
O EIM se aplica a um grupo de doenças geneticamente
determinadas também conhecidas como DMH, decorrentes da deficiência em alguma via metabólica envolvida na síntese, transporte ou degradação de substâncias,
podendo ter como manifestação clínica sintomas sistêmicos que afetam diversos órgãos que, quando não tratados,
podem ser letais.
A maior parte dos EIMs é causada por alterações no
DNA nuclear. Geralmente, são de herança autossômica
recessiva, ou seja, decorrentes de um erro genético que
afeta as duas cópias de um único gene.
Uma minoria destas doenças apresenta herança ligada
ao cromossomo X. Mas outro mecanismo que pode ocorrer é a alteração no DNA mitocondrial, geralmente transmitida da mãe para os filhos. Apesar de poucos dados
nacionais, a incidência das doenças metabólicas é individualmente rara. A incidência cumulativa geral era de
1:5000 nascidos vivos nos Estados Unidos, e com a introdução da triagem neonatal por MS/MS passou para
1:1000 neonatos.
O vasto número de defeitos envolvidos no metabolismo resulta em quadros clínicos diversos, podendo
variar desde pacientes assintomáticos (como na deficiência da desidrogenase de acil-CoA de cadeia curta –
SCADD) até casos mais graves, resultando em morte
neonatal (como na leucinose ou nos defeitos do ciclo de
ureia). Em geral, quando os sintomas aparecem logo após
o nascimento são considerados graves e requerem atenção especial do pediatra.
Os sinais e sintomas — como Deficiência Intelectual,
aumento do tamanho do fígado e/ou do baço, dificuldade
de alimentação e de ganho de peso, atraso de crescimento,
convulsões, vômitos, letargia, icterícia prolongada, diarreia, acidose e anemia — são facilmente confundidos
com outras doenças no momento da crise metabólica,
levando a uma investigação clínica equivocada e diagnóstico tardio do EIM.
A forma de aparecimento dos sintomas é um fator
importante nas doenças metabólicas hereditárias, geralmente com apresentação clínica súbita, e sua evolução se caracteriza por episódios recorrentes de agudização, usualmente precedidos por infecção, ou pela elevada
ingestão de determinados alimentos (ricos em proteína
ou frutose), cirurgias, jejum prolongado ou outras situações que aumentam a degradação de proteínas ou lípides
envolvidos no mecanismo destas doenças. Nos intervalos

entre as crises, os pacientes podem ficar completamente
assintomáticos, ou seja, sem manifestações clínicas.
As aminoacidopatias são doenças hereditárias do
metabolismo intermediário que levam à intoxicação progressiva ou aguda, causada pelo acúmulo de aminoácidos
em níveis tóxicos. Esses EIMs resultam de uma deficiência enzimática que gera diminuição de algumas substâncias e acúmulo de outras, principalmente no cérebro,
fígado e rins. São exemplos de aminoacidopatias: fenilcetonúria; leucinose, conhecida como a Doença da urina do
xarope de bordo; homocistinúria e tirosinemias.
Os defeitos do ciclo de ureia, tal como a deficiência
da ornitina transcarbamilase (OTC) e as acidemias orgânicas (metilmalônica – AMM, propiônica – AP, isovalérica – AIV, etc.) são outros exemplos originados pela
intoxicação por metabólitos acumulados e pela deficiência de proteínas ou outros compostos essenciais ao
metabolismo. O quadro clínico é muito semelhante nestas doenças: não há interferência no desenvolvimento
embriofetal, ocorrem intervalos livres de sintomas, crises
de intoxicação aguda (vômito, inapetência, oscilação de
nível de consciência, coma, insuficiência hepática, etc.)
ou sintomas crônicos (déficit de crescimento, atraso no
desenvolvimento, Deficiência Intelectual, etc.).
As crises metabólicas agudas podem ser provocadas
por catabolismo secundário a infecções, doenças associadas e ingestão de alimentos específicos, dependendo da
doença em questão.
A primeira crise de descompensação da doença metabólica pode ocorrer nas mais diferentes idades, mesmo sem
diagnóstico ou tratamento. Por exemplo, há relatos de primeira descompensação na deficiência de ornitina transcarbamilase com idade superior a 60 anos, o que ilustra bem
a importância de se suspeitar de EIM mesmo em pacientes
adultos se o quadro clínico for compatível.
O outro grupo de doenças do metabolismo intermediário
envolve a deficiência parcial ou total na produção ou utilização
de energia dentro do fígado, coração, músculo e cérebro, entre
outros órgãos. O principal exemplo são os defeitos de beta-oxidação dos ácidos graxos (como a deficiência no transporte
de carnitina – CTD e a deficiência da desidrogenase de acilCoA de cadeia média – MCADD) e acidemia hidroximetilglutárica – HMG, que são passíveis de tratamento.
Os sintomas mais comuns incluem hipoglicemia hipocetótica, aumento do ácido lático, aumento do fígado, alteração muscular e cardíaca, déficit de crescimento e atraso cognitivo, além
da síndrome da morte súbita em lactentes.

DI • no 4-5 • 2013

39

Quando o teste de triagem está
alterado, é preciso realizar exames
confirmatórios específicos para a
conclusão do diagnóstico, tais como
análise de aminoácidos no plasma
O tratamento dos EIMs é específico para cada doença e não
será abordado em detalhes devido à sua complexidade. O tratamento ideal das DMH é em equipe multiprofissional com a atuação conjunta do médico (geneticista, pediatra, neurologista etc),
nutricionista, farmacêutico-bioquímico, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, ou outro profissional, se necessário. Embora o tratamento dos EIMs seja complexo, seus princípios gerais consistem em reduzir a sobrecarga
nas vias metabólicas afetadas das seguintes maneiras:
1. Privação do substrato pela dieta: dieta hipoproteica para
os defeitos de ciclo da ureia, aminoacidopatias e acidemias orgânicas, lembrando que existem fórmulas específicas para cada doença, restritas em aminoácidos específicos envolvidos nas diferentes vias metabólicas; e restrição
de gorduras para os defeitos de oxidação dos ácidos graxos;
2. Remoção de metabólitos tóxicos: o uso da diálise ou medicações, como o benzoato de sódio para conter o aumento da
amônia, por exemplo;
3. Reposição de produtos deficientes, como o uso da
L-carnitina para casos de deficiência de carnitina livre, primária ou secundária (nas acidemias orgânicas);
4. Bloqueio da produção e do efeito dos metabólitos tóxicos: restrição alimentar e uso da nitisinona na tirosinemia
tipo 1;
5. Estímulo à atividade residual da enzima deficiente: ingestão
de vitaminas e cofatores das vias metabólicas envolvidas.
Nos casos sintomáticos, muitas vezes terapêutica de
emergência deve ser estabelecida, e não é incomum que seja
iniciada antes do resultado da MS/MS. Nestas situações,
devem ser instituídas condutas gerais de emergência em EIM
sem diagnóstico conhecido, que compreendam: dieta hipoproteica por nutrição parenteral (NPP) 0,5 a 1,0 g/kg/dia
ou enteral com fórmulas lácteas para recém-nascidos (RN) a
termo ou pré-termo; manutenção de normoglicemia, considerando que algumas doenças cursam com hipoglicemia, tornando necessário maior aporte de carboidratos; e correção
de acidose metabólica e distúrbios hidroeletrolíticos. Caso
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haja suspeita de defeitos de beta-oxidação, a diminuição do
aporte de lipídios deve ser considerada.
Histórico da espectrometria
de massas em tandem
A introdução e validação da técnica que revolucionou a triagem neonatal, foi capaz de detectar uma série de EIMs que
envolvem aminoácidos, ácidos orgânicos e acilcarnitinas,
permitindo identificar compostos com base no seu padrão
de fragmentação e massa, com características bem definidas
em condições analíticas ideais para cada substância. Apesar
de muito eficaz para o diagnóstico das DMH na triagem
neonatal, o teste do pezinho dos bebês brasileiros só está
contemplado com a tecnologia da MS/MS na saúde suplementar, deixando a grande parcela dos RNs dos serviços
públicos sem acesso a esta técnica.
A triagem neonatal no Brasil recebeu o nome popular de
Teste do Pezinho e se tornou obrigatória para todo RN do
estado de São Paulo a partir de 1980 para o diagnóstico precoce da fenilcetonúria (em inglês, phenylketonuria – PKU) e
do hipotireoidismo congênito (HC) e em 1990 se estendeu
para todo o território nacional.
A Portaria nº 822/2001 criou o Programa Nacional de
Triagem Neonatal (PNTN), que tem como alvo a ampliação das doenças diagnosticadas e a redução dos índices
de morbimortalidade infantil. Atualmente, o perfil de
aminoácidos e acilcarniltinas ainda não faz parte do rol
de doenças no programa fornecido pelo Sistema Único de
Saúde (SUS).
A experiência da APAE DE SÃO PAULO
A triagem neonatal com o perfil de aminoácidos e acilcarnitinas realizada pela MS/MS está disponível na medicina
privada e/ou saúde suplementar. A APAE de São Paulo
implantou esta avançada metodologia no final do ano 2008.
O método permitiu realizar a triagem neonatal ampliada,
expandindo o diagnóstico para 48 doenças, considerando
a metodologia tradicional (triagem neonatal com os Testes
“Básico” do Programa Nacional de Triagem e “MAIS”) e
a MS/MS (Perfil tandem – 38 diagnósticos) em papel filtro, com o objetivo de estabelecer o diagnóstico precoce
dos EIMs na tentativa de evitar a Deficiência Intelectual,
além de melhorar a qualidade de vida do paciente tratado
precocemente.
O Quadro 1 descreve as 48 doenças diagnosticadas por
meio das metodologias tradicionais complementadas pela
MS/MS no Serviço de Triagem Neonatal da APAE de
São Paulo.

Quadro 1. Distúrbios metabólicos diagnosticados por meio da metodologia tradicional e da Espectrometria de massas em tandem.
Metodologia tradicional
Nome
Hipotireoidismo congênito*
(NTSH / NT4)
(primário e secundário)

Descrição
Doença causada pela falta ou produção deficiente da tiroxina, hormônio da tireoide necessário para o desenvolvimento
normal de todo o organismo, inclusive do cérebro.

Anemia falciforme*

Doença causada por alteração estrutural na molécula de hemoglobina que compromete o transporte do oxigênio e causa
graves prejuízos a diferentes tecidos e órgãos.

Fibrose cística*

Doença causada pela deficiência na síntese da proteína CFTR, que transporta sais pelas membranas celulares, acarretando
quadros de doença pulmonar crônica e má absorção intestinal pela insuficiência do pâncreas.

Toxoplasmose congênita

Doença infecciosa causada pelo protozoário Toxoplasma gondii que, quando contraída na gestação, pode ser fatal para o
feto. As principais manifestações clínicas no bebê são lesão de retina e calcificação intracraniana.

Fenilcetonúria* (PKU)

Vide abaixo.

Galactosemia

Doença provocada pela falta de enzimas responsáveis pelo metabolismo da galactose, açúcar presente no leite e seus
derivados, levando a alterações hepáticas, renais, gonadais e neurológicas.

(GAOS e GALT)
Deficiência de biotinidase*+
(BIO)

Distúrbio metabólico que impede a utilização da vitamina biotina presente nos alimentos. Os sintomas clínicos mais
importantes são convulsões, hipotonia e lesões de pele. Atrofia óptica, perda auditiva neurossensorial e Deficiência
Intelectual podem ocorrer se não tratado.

Hiperplasia adrenal congênita*+

Doença causada pela deficiência da enzima 21 hidroxilase, que está envolvida na produção de vários hormônios da
glândula suprarrenal. Os sintomas podem levar ao aspecto virilizado da genitália feminina, podendo ser grave em alguns
dos casos pelos distúrbios hidroeletrolíticos.

Deficiência de G6PD

Doença causada pela instabilidade da membrana dos glóbulos vermelhos, favorecendo a sua ruptura e levando a quadros
de anemia hemolítica.

Principais distúrbios metabólicos detectados pela MS/MS
Aminoacidopatias
Nome

Descrição

Leucinose ou doença da urina
do xarope de bordo (MSUD)

Doença causada pela deficiência de um complexo multienzimático responsável pelo metabolismo dos aminoácidos
ramificados. Os sintomas podem ser brandos ou graves, tais como letargia, edema cerebral e odor adocicado nos fluidos
corporais. Sem tratamento, pode levar à Deficiência Intelectual.

Fenilcetonúria (PKU)*
(PKU e hiperfenilalaninemia)

Doença causada pela ausência ou diminuição da atividade da enzima fenilalanina hidroxilase, fato que impede a
metabolização adequada do aminoácido fenilalanina, levando a um quadro clínico que inclui Deficiência Intelectual.

Hipermetioninemia

Excesso de metionina devido à deficiência enzimática da metionina adenosiltransferase. É assintomática na maioria dos
casos, mas questiona-se a associação de níveis muito elevados de metionina plasmática a sintomas neurológicos.

Homocistinúria

A maioria dos casos é causada pela deficiência enzimática de cistationina β-sintase. Os principais sintomas são
tromboembolismo, luxação do cristalino, escoliose, osteoporose, Deficiência Intelectual, convulsões e distúrbios
psiquiátricos.

Deficiência da
ornitinatranscarbamilase (OTC)

Defeito no ciclo da ureia causado pela deficiência da enzima ornitina transcarbamilase. Os sintomas são vômitos,
sonolência, letargia e coma pelo aumento da amônia.

Tirosinemia

Causada pela elevação dos níveis sanguíneos de tirosina. Os principais sintomas incluem icterícia prolongada, colestase e
falência hepática, além de doença hemorrágica.

(tipos I, II, III e transitório)
Acidúria argininosuccínica

Deficiência da enzima arginino succinatoliase. Os sintomas da doença são aumento da amônia, vômitos, apatia, convulsões
e lesão cerebral.

Argininemia

Doença causada pela deficiência da enzima arginase, fundamental para a atividade do fígado. Apresenta aumento da
amônia, paraplegia espástica, convulsões e Deficiência Intelectual.

Citrulinemia

Doença causada pela deficiência da enzima arginino succinato β-sintase. Os principais sintomas são aumento da amônia,
vômitos, apatia, alteração hepática e convulsões.

Hiperglicinemia não cetótica

Defeito metabólico que aumenta os níveis de glicina no sangue e líquor. Os principais sintomas são hipoatividade, hipotonia
e convulsões de difícil controle.
Continua...
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Quadro 1. Continuação.
Distúrbios dos ácidos orgânicos
Nome
Acidemia propiônica
3-Metilcrotonil
Glicinúria
Acidemia glutárica tipo I
Acidemia
isovalérica (IVA)
Acidemia metilmalônica (MMA)
Deficiência de acetoacetilCoA-Tiolase mitocondrial
Deficiência múltiplaCoA-Carboxilase
Deficiência de 2-metilbutiril
glicinúria

Descrição
Deficiência da enzima propionil-CoA-carboxilase, responsável pelo metabolismo dos aminoácidos de cadeia ramificada. Os
sintomas principais são intolerância a proteínas, vômitos, letargia, acidose metabólica, lesão cerebral e convulsão.
Deficiência da enzima 3-metilcrotonil-CoA carboxilase, responsável pelo metabolismo dos aminoácidos de cadeia ramificada.
Os sintomas principais incluem hipotonia, atrofia muscular e convulsões.
Deficiência da enzima glutaril-CoA-desidrogenase, envolvida com o metabolismo da lisina e do triptofano. Os sintomas mais
importantes são distonia e atrofia temporal cerebral.
Deficiência da enzima isovaleril-CoA-desidrogenase, envolvida na metabolização da leucina. Entre os sintomas principais
estão vômitos, apatia, letargia, anemia e odor de pés suados.
Acidemia orgânica envolvida no metabolismo dos aminoácidos leucina, valina, isoleucina e treonina. Sintomas: inapetência,
letargia, vômitos, desidratação, dificuldade respiratória, convulsões e atraso do desenvolvimento.
Doença provocada pela deficiência da enzima acetoacetil-CoA-tiolase mitocondrial. Os principais sintomas são acidose
metabólica, vômitos, diarreia e distúrbios neurológicos.
Deficiência da enzima holocarboxilase sintetase. Os sintomas são problemas respiratórios, hipotonia, convulsões e letargia.

Doença causada pela deficiência de 2-metilbutiril-CoA desidrogenase. Os principais sintomas são vômitos, letargia, hipotonia
e convulsões.
Doença causada pela deficiência da enzima isobutiril-CoA desidrogenase. Os principais sintomas são atraso do
Acidúria isobutírica
desenvolvimento, miocardiopatia, convulsões e anemia.
Deficiência de
Doença causada pela deficiência da enzima 3-metilglutaconil-CoA hidratase. Os principais sintomas são atraso global do
3-metilglutaconil-CoA hidratase desenvolvimento e distúrbios neurológicos.
Doença causada pela deficiência da enzima malonil-CoA descarboxilase. Entre os sintomas principais estão hipoglicemia,
Acidemia malônica
miocardiopatia e insuficiência hepática.
Distúrbios da oxidação dos ácidos graxos
Nome

Descrição

Deficiência de carnitina palmitoil
transferase tipo II (CPT II)

Deficiência de carnitina provocada pela carência ou funcionamento inadequado da enzima carnitina palmitoiltransferase II,
envolvida no metabolismo de beta oxidação. Os principais sintomas são dor muscular, fadiga e urina marrom-avermelhada.

Deficiência de carnitina primária

Diminuição de carnitina intracelular secundária à deficiência de reabsorção renal. Os sintomas mais importantes são
hipoglicemia, cardiomiopatia, insuficiência cardíaca, fraqueza muscular e doenças hepáticas.

Deficiência da desidrogenase de
acil-CoA de cadeia muito longa
(VLCAD)
Deficiência da desidrogenase
de 3-hidroxiacil-CoA de cadeia
longa (LCHAD)
Deficiência da proteína
trifuncional

Deficiência da enzima desidrogenase de acil-CoA de cadeia muito longa. Os sintomas principais são déficit ponderal,
hepatomegalia, cardiomegalia, encefalopatia metabólica, hipotonia e hipoglicemia.
Deficiência da enzima 3-hidroxiacil-CoA desidrogenase de cadeia longa. Os principais sintomas são hipoglicemia, letargia,
atraso de desenvolvimento, hipotonia e cardiomiopatia.
Doença causada pela deficiência da enzima trifuncional mitocondrial. Os sintomas são cardiomiopatia, distúrbios
neurológicos e miopatia crônica progressiva.

Deficiência de 2,4 dienoil-CoA
redutase

Doença causada pela deficiência da enzima 2,4 dienoil-CoA-redutase. Os principais sintomas envolvem cardiomiopatia e
distúrbios hepáticos e musculares.

Acidemia hidroxi-metilglutárica
(HMG-CoA liase)

Deficiência da enzima 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA-liase, que participa do metabolismo da beta-oxidação. Os sintomas
principais são acidose metabólica, hipoglicemia e hepatomegalia.

Deficiência da desidrogenase de
acil-CoA de cadeia curta (SCAD)

Deficiência da enzima acil-CoA-desidrogenase de cadeia curta. Atualmente questiona-se se é mesmo uma doença. Aparece
como alteração metabólica em pacientes com outras doenças graves.

Deficiência da desidrogenase
de múltiplas acil-CoA(MADD) ou
acidemia glutárica tipo II

Deficiência na transferência de elétrons das desidrogenases FAD-dependentes na cadeia respiratória. Os sintomas são
hipoglicemia, acidose metabólica, alteração neurológica e hepática.

Deficiência de carnitina palmitoil
transferase tipo I (CPT I)

Doença provocada pelo defeito da enzima carnitina palmitoiltransferase I. Os principais sintomas são alterações hepática
e renal.

Deficiência de carnitina/
acilcarnitina translocase (CACT)

Doença causada por deficiência no transporte da enzima carnitina/acilcarnitina translocase. Os principais sintomas são
cardiomiopatia grave, arritmias, aumento da amônia e alteração hepática.

Deficiência da desidrogenase de
hidroxiacil-CoA de cadeia média
e curta (M/SCHAD)

Doença causada por deficiência da enzima hidroxiacil-CoA-desidrogenase de cadeia média e curta. Os principais sintomas
envolvem cardiomiopatia, alteração hepática e muscular.

Deficiência da desidrogenase de Deficiência da enzima acil-CoA-desidrogenase de cadeia média. Os sintomas principais são acidose metabólica,
acil-CoA de cadeia média (MCAD) hipoglicemia e quadros de coma ou letargia.
*Doenças diagnosticadas pelo Teste do Pezinho Básico, conforme a Portaria GM/MS no 822/GM de 06/06/2001.
+Triagem para deficiência de biotinidase e Hiperplasia adrenal congênita: Portaria GM/MS no 2829 de 14/12/2012 que inclui a fase IV no PNTN; Portaria GM/MS
no 506 de 06/05/2013 que habilita a fase IV do PNTN no estado de São Paulo. (Fase IV implementada no estado de São Paulo em novembro de 2013).
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A investigação laboratorial por meio da MS/MS permite
uma triagem rápida e eficaz em amostra de sangue seco em
papel filtro para a detecção do perfil de aminoácidos (diagnóstico das aminoacidopatias como a leucinose, tirosinemia e defeitos do ciclo de ureia) e acilcarnitinas (diagnóstico das acidemias orgânicas e defeito de beta oxidação de
ácidos graxos).
Quando o teste de triagem está alterado, o segundo
passo é realizar exames confirmatórios específicos para a
conclusão do diagnóstico, tais como análise quantitativa
de aminoácidos e perfil de acilcarnitinas no plasma, além
da dosagem de ácidos orgânicos na urina. Em determinadas doenças metabólicas, como na acidemia metilmalônica, outros exames também são necessários, incluindo a
dosagem plasmática de homocisteína total e vitamina B12
para a definição sobre o tipo de doença. Algumas vezes,
técnicas de biologia molecular podem ser aplicadas para
o correto estabelecimento diagnóstico.
Metodologia
A metodologia por MS/MS permite também a realização da análise em amostra de sangue seco fora do período
da triagem neonatal, podendo, se necessário, utilizar a
amostra coletada no Teste do Pezinho se este estiver em

Os 12 sinais de alerta abordam
situações clínicas que indicam
investigação metabólica por diferentes
tecnologias, ajudando a construir
hipóteses diagnósticas

condições adequadas. As amostras de sangue seco são provenientes das coletas obtidas da punção do calcanhar do
RN ou punção digital de crianças e adultos, seguidamente
transferida e absorvida em papel filtro desenvolvido especificamente para a triagem neonatal. A garantia da qualidade desta fase pré-analítica é fundamental para a obtenção de um resultado fidedigno.
Preconiza-se que na triagem neonatal a coleta seja realizada com 48 horas de vida, pois ao completar o segundo
dia após o nascimento os bebês já receberam oferta proteica satisfatória, permitindo a correta dosagem dos aminoácidos. Para os RNs prematuros ou gravemente enfermos é prudente realizar a coleta em regime de nutrição
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A análise laboratorial exige uma
equipe técnica bem treinada para a
correta interpretação dos resultados.
Medicamentos e dietas podem
interferir na quantificação de alguns
analitos da MS/MS
parenteral (NPP) com 2 g/kg/dia de proteína, sendo
importante desligar a NPP por 2 horas no mínimo, sem
prejuízo ao bebê, para evitar diversos aminoácidos levemente aumentados no Tandem. A coleta deve ser realizada o mais próximo possível das 48 horas de vida, nunca
devendo ultrapassar o sétimo dia de vida, para aumentar
a chance diagnóstica em tempo hábil para o tratamento.
No caso de crianças fora do período neonatal, o jejum
deve ser realizado conforme a faixa etária. Se tiver até dois
anos, o jejum deve ocorrer entre três e quatro horas; acima
desta idade, e até completar seis anos, deve-se seguir o
jejum de seis horas, e acima de seis anos, respeitar o jejum
de oito horas. Em situações nas quais as crianças sabidamente descompensam com menos horas de jejum, o tempo
de coleta deve ser reavaliado pelo médico solicitante.
A análise laboratorial requer uma equipe técnica
bem treinada para a correta interpretação dos resultados. Medicamentos e dietas específicas (vegetariana),
além do jejum prolongado, podem interferir na quantificação de alguns analitos da MS/MS (aminoácidos e
acilcarnitinas).
Dessa forma, conclui-se que nos RNs com sintomas
uma entrevista direcionada pode facilitar o diagnóstico
precoce e a correlação com o perfil bioquímico obtido.
A interpretação dos resultados deve ser feita por uma
equipe especializada e, sempre que necessário, o teste
precisa ser repetido com nova amostra nas condições
ideais. Caso persista a alteração, outros exames complementares devem ser realizados para confirmar possível
doença metabólica.
Guia prático
Pensando em auxiliar o médico na investigação de
EIM, o laboratório da APAE DE SÃO PAULO formulou um guia prático com 12 sinais de alerta para o diagnóstico de EIM especialmente em RNs (Quadro 2).
Estes alertas abordam situações clínicas particulares que
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indicam investigação metabólica por diferentes tecnologias, ajudando a construir hipóteses diagnósticas que
podem facilmente ser diagnosticadas neste laboratório.
O preenchimento da ficha clínica (disponível no site
www.apaesp.org.br), realizado pelo médico responsável pelo paciente, tem a finalidade de levantar informações importantes sobre as condições clínicas por meio de
questionário dirigido abordando questões sobre a mãe e
o paciente como consanguinidade, exames prévios para
EIM, como dosagem de amônia, uso de medicamentos e
tipo de alimentação, além da presença de sinais e sintomas (Quadro 3).
Os dados da ficha clínica, em conjunto com os resultados dos exames, são analisados pela equipe do laboratório e pelo médico geneticista do setor. Este, por sua
vez, quando pertinente entra em contato com o médico
assistente do paciente para obter mais esclarecimentos
e se comunicar sobre o possível diagnóstico. Quando
necessário, a orientação sobre o tratamento é fornecida.
Esta conduta contribui de forma positiva para a elucidação diagnóstica precoce, bem como para o estabelecimento
do diagnóstico em pacientes com manifestações tardias ou
que não se submeteram à triagem neonatal ampliada.

Quadro 2. Guia prático de investigação para erro inato do metabolismo: os 12 sinais de alerta para o seu diagnóstico.
1) História de hipoglicemia recorrente em qualquer idade.
a. Suspeitas: defeitos de beta-oxidação, leucinose, galactosemia ou tirosinemia tipo 1.
b. Investigação: MS/MS com Succinilacetona (SA) + Galactose Total (GAOS) + dosagem da Galactose-1-fosfato-uridiltransferase (GALT).
2) Acidose metabólica persistente ou acidose tubular renal.
a. Suspeitas: acidemias orgânicas, MADD forma grave.
b. Investigação: MS/MS.
c. Sugere-se pesquisa de ácidos orgânicos na urina (laboratório externo).
3) Coma em recém-nascido, criança ou adulto sem causa (com ou sem hiperamonemia).
a. Suspeita: defeito ciclo da ureia (principalmente OTC), acidemia orgânica, leucinose.
b. Investigação: MS/MS.
c. Sugere-se pesquisa de ácidos orgânicos na urina para identificação do ácido orótico (laboratório externo).
4) Anemia sem causa (não-hemolítica), neutropenia, plaquetopenia (pancitopenia): quadro de aplasia medular.
a. Suspeita: acidemias orgânicas.
b. Investigação: MS/MS.
c. Sugere-se pesquisa de ácidos orgânicos na urina (laboratório externo).
5) Odor estranho (pele ou urina): pés suados, biotério, adocicado, ácido.
a. Suspeitas: na ordem, acidemia isovalérica, fenilcetonúria, leucinose (MSUD), acidemias orgânicas ou cetoacidose metabólica.
b. Investigação: MS/MS.
c. Sugere-se pesquisa de ácidos orgânicos na urina (laboratório externo).
6) Sepse sem fator de risco e coma, complicações que não se explicam por infecção com/sem lesões de pele.
a. Suspeita: acidemias orgânicas, defeito do ciclo da ureia, deficiência de biotinidase.
b. Investigação: MS/MS, dosagem da atividade da biotinidase.
c. Sugere-se pesquisa de ácidos orgânicos na urina (laboratório externo).
7) Alteração ou insuficiência hepática sem causa.
a. Supeitas: galactosemia, tirosinemia tipo 1, defeito de beta-oxidação ou glicogenoses (não é possível diagnosticar pela MS/MS).
b. Investigação: MS/MS com SA + GAOS, GALT.
c. Sugere-se avaliação com hepatologista e teste molecular se a suspeita é glicogenose.
8) Rabdomiólise recorrente, intolerância ao exercício e insuficiência renal e hepática após exercício.
a. Suspeitas: defeito de beta-oxidação (CPT2), doença mitocondrial e deficiência de lipina (não diagnosticada pela MS/MS).
b. Investigação: MS/MS.
c. Sugere-se pesquisa de ácidos orgânicos na urina (laboratório externo).
d. Testes moleculares.
9) Convulsões de difícil controle ou de início precoce
a. Diversos EIM, deficiência de biotinidase, hipotireoidismo congênito.
b. Investigação: MS/MS, hormônio tireoestimulante (NTSH), dosagem da atividade da biotinidase.
c. Sugere-se pesquisa de ácidos orgânicos na urina (laboratório externo).
10) Atraso do desenvolvimento ou Deficiência Intelectual com mais sintomas metabólicos (acidose, hipoglicemia, vômitos, déficit ponderoestatural).
a. Diversos EIM, deficiência de biotinidase, hipotireoidismo congênito.
b. Diagnóstico: MS/MS, dosagem da atividade da biotinidase, NTSH.
c. Sugere-se pesquisa de ácidos orgânicos na urina (laboratório externo).
11) Vômitos recorrentes e/ou crises de desidratação.
a. Suspeitas: aminoacidopatias, acidemias orgânicas, frutosemia (não diagnosticada pela MS/MS).
b. Investigação: MS/MS.
c. Sugere-se pesquisa de ácidos orgânicos na urina (laboratório externo), cromatografia de açúcares (frutosemia) e testes moleculares.
12) Colúria (urina amarelo alaranjada), colestase neonatal (já afastada atresia de vias biliares extrahepática).
a. Supeitas: galactosemia, tirosinemia tipo 1, defeito de beta-oxidação, deficiência de citrina.
b. Investigação: MS/MS com SA + GAOS, GALT.
c. Sugere-se pesquisa de ácidos orgânicos na urina (laboratório externo).
Observação: ressalta-se que outras metodologias, exceto a MS/MS, só são aplicadas para pacientes com até 60 dias de vida.
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Conclusão
O diagnóstico precoce tem permitido a pronta introdução de tratamento adequado e específico para algumas
determinadas doenças com a possibilidade de prevenir
sintomas ou até mesmo impedir o curso letal de alguns
EIMs. Espera-se que cada vez mais profissionais da área
da saúde tenham conhecimento sobre o potencial de auxílio desta metodologia na prática clínica, contribuindo,
assim, para o diagnóstico das doenças metabólicas hereditárias em qualquer faixa etária.
Ressalta-se que o melhor período para a detecção é na
triagem neonatal, pois o catabolismo fisiológico dos primeiros dias de vida do RN aumenta a chance de sucesso
do diagnóstico, e quando o doente é tratado precocemente o risco de sequelas diminui. Apesar da metodologia não estar incorporada ao PNTN nas fases I, II, III e IV
da triagem neonatal e, dessa forma, não disponível para a
maioria dos RNs brasileiros, almeja-se que cada vez mais
pacientes tenham acesso a esta ferramenta diagnóstica
com o objetivo de tratamentos mais adequados e específicos, na tentativa de alterar a história natural das enfermidades que, embora individualmente raras, são coletivamente expressivas.

Quadro 3. Ficha clínica de Erros Inatos do Metabolismo (EIM).
Nome do paciente:
Nome da mãe:
Data de nascimento:
Idade:
Peso ao nascimento:
Idade gestacional:
Prematuridade: Sim ( )
Não ( )
Por que você está investigando EIM para este paciente? (Quadro clínico)
Há casos semelhantes na família? Se sim, explicar.
Há exames prévios para investigação de EIM alterados? Citar.
Está em uso alguma medicação? Se sim, citar. Antibiótico? Qual?
Check list: Faça “X” nos dados presentes:
( ) Hipoglicemia (“açúcar baixo no sangue”). Valor:
( ) Hiperglicemia (“açúcar alto no sangue”). Valor:
( ) Acidose metabólica com ânion gap aumentado
( ) Acidose metabólica sem ânion gap aumentado
( ) Ácidos aumentados no sangue
( ) Aumento de amônia. Valor:
( ) Aumento do lactato. Valor:
( ) Convulsão
( ) Alteração no fígado
( ) Sepse sem fator de risco (infecção)
( ) Espectro autista
( ) Deficiência intelectual
( ) Atraso do desenvolvimento neuropsicomotor
( ) Atraso global de desenvolvimento
( ) Doença psiquiátrica
Outros:
Para preenchimento interno:
Fonte: APAE DE SÃO PAULO.
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As crianças com Deficiência Intelectual podem
efetivamente aprender e se desenvolver nas
escolas regulares?
Sim. A escola regular, por ser um lugar onde há diversidade e
heterogeneidade é sempre mais desafiadora do que ambientes homogêneos, como as classes e as escolas especiais,
sendo, portanto, um contexto gerador de inúmeras possibilidades de aprendizado.
Um estudo comparativo indicou melhoras quantitativas
e qualitativas no desenvolvimento integral dos alunos com
Deficiência Intelectual (DI) que frequentavam escola
especial e passaram a frequentar escola comum do ensino
regular (ver pág. 5 desta edição).
A educação inclusiva exige uma reestruturação da cultura,
da prática e das políticas das escolas, o que só se consegue por
meio de uma formação adequada dos profissionais da educação
e da construção de ambientes estruturados e acessíveis, uma
abordagem de ensino que facilite o aprendizado e a flexibilização curricular, fatores que não devem ser utilizados unicamente
para os alunos com DI, mas para todos os alunos. Nem sempre
as escolas regulares passaram por essa reestruturação antes
de receber os alunos com deficiência.
Para os educadores e para as outras crianças, a convivência
com crianças com DI pode ser enriquecedora, embora muitas
vezes desafiadora. É a convivência diária com as diferenças,
porém, que abre portas para que a reestruturação das metodologias de trabalho seja vivida dentro do ambiente escolar.
As mudanças só se efetivam quando se fazem necessárias.

A interdição judicial restringe todos os
direitos das pessoas com Deficiência
Intelectual?
Não. Segundo a legislação civil vigente, o indivíduo
atinge a capacidade plena e, portanto, a possibilidade de
exercer seus direitos e obrigações civis em toda sua
plenitude ao completar 18 anos de idade ou na hipótese
de emancipação. As pessoas com Deficiência Intelectual,
porém, nem sempre atingem a capacidade plena e, por
esse motivo, poderão ser eventualmente interditadas.
Tal medida se dá não para efeito de restringir, mas como
forma de resguardar seus direitos, patrimônio e bem-estar (ver artigo "Interdição judicial: direito ou necessidade?" na pág.17 desta edição).
Existem dois tipos de interdição judicialmente concedidas: a interdição total, na qual as pessoas com deficiência são representadas por seus curadores na prática de
todos os atos de sua vida civil; e a interdição parcial, na
qual a presença do curador — na condição de assistente — se dá para o efeito da prática de determinados
atos de direito, respeitados os limites das habilidades
apresentadas pelo interditado.
Na interdição parcial, por exemplo, as pessoas com
deficiência preservam seus direitos políticos (de votar
e ser votado). Já o direito ao trabalho, não é restringido em nenhum tipo de interdição.

O Teste do Pezinho detecta a Síndrome de Down?
Não. O Teste do Pezinho, o exame em que se colhem algumas gotas de sangue do calcanhar do bebê ao nascer, identifica
doenças congênitas e hereditárias, assintomáticas no período neonatal, que podem causar a Deficiência Intelectual se não
forem tratadas precocemente e causar prejuízo à qualidade de vida. A síndrome de Down não é detectada no Teste do
Pezinho, mas sim durante o exame clínico realizado por um médico que observa as características físicas do bebê. O exame
do cariótipo é realizado para confirmar a síndrome de Down e determinar o risco de recorrência. Para saber mais leia os
artigos "Métodos de triagem populacional para síndrome de Down em sangue materno" (pág. 31) e "Guia com os 12 sinais
de alerta para investigação de erros inatos do metabolismo" (pág. 34) desta edição.
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