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São pessoas que apresentam significativas
diferenças físicas, sensoriais ou intelectuais,
decorrentes de fatores inatos ou adquiridos,

de caráter permanente, que acarretam

Pessoas Portadoras de Deficiências

de caráter permanente, que acarretam
dificuldades em sua interação com o meio

físico e social.
Política Nacional de Educação Especial



Pessoas que, por algum motivo, apresentam
algum tipo de deficiência, também têm o seu
papel na comunidade. E permitir que elas
exerçam o seu papel é obrigação natural de
cada um de nós. 

Pessoas Portadoras de Deficiências

cada um de nós. 
● O primeiro passo, é acreditar em suas 

competências ... ainda que obscuras
aos nossos ignorantes olhos! 

● O segundo, respeitar as suas limitações! 
● O terceiro, acolhê-las com naturalidade!



Segundo dados da Organização Mundial
de Saúde - OMS, aproximadamente 10%

de qualquer população são portadoras
de algum tipo de deficiência.

O Brasil possui cerca de 190 milhões deO Brasil possui cerca de 190 milhões de
habitantes, logo 19 milhões de pessoas

possuem algum tipo de deficiência.
Desse total, 50% são portadoras de

deficiência mental.





Mental - caracteriza-se por registrar um
funcionamento intelectual significativamente 
abaixo da média, manifesto antes dos 18 anos
de idade, coexistente com uma limitação em  
duas ou mais  das seguintes áreas adaptativas: 
comunicação, cuidados pessoais, atividades comunicação, cuidados pessoais, atividades 
cotidianas, atividades sociais, vida comunitária, 
autocontrole, saúde, segurança, desempenho 
escolar, de lazer e de trabalho.



Física - é uma variedade de condições
não sensoriais que afetam o indivíduo
em termos de mobilidade, coordenação
motora geral ou da fala, como decorrência
de lesões neurológicas, neuromuscularesde lesões neurológicas, neuromusculares
e ortopédicas, ou ainda, de más-formações
congênitas ou adquiridas.



Auditiva - é a perda total ou parcial,
congênita ou adquirida, da capacidade
de compreender a fala pelo ouvido.de compreender a fala pelo ouvido.



Visual - é a redução ou perda total
da capacidade de ver com o melhor
olho e após a melhor correção ótica.olho e após a melhor correção ótica.



Deficiência Múltipla - é a associação,
no mesmo indivíduo, de duas ou mais
deficiências primárias
(mental/visual/auditiva/física),(mental/visual/auditiva/física),
com comprometimentos que
acarretam atrasos no desenvolvimento
global e na capacidade adaptativa.





p Idade da gestante
p Pré-natal
p Imunizaçõesp Imunizações
p Aconselhamento genético



p Genéticas: Distúrbios e síndromes
cromossômicos, p. ex.: Síndrome de
Down, Sind. do X frágil, Distrofia
muscular de Duchenne;

Causas pré-natais:

muscular de Duchenne;
p Metabólicas – Erros inatos do

metabolismo, p. ex.: fenilcetonúria;
p Cérebro - anomalias estruturais,

p. ex. hidrocefalia, microcefalia.





pppp Teratógenos: p. ex. abuso de álcool,
drogas, radiação, etc. 

pppp Infecção congênita: p. ex. rubéola,
CMV, toxoplasmose, etc.

Causas pré-natais:

CMV, toxoplasmose, etc.

pppp Hormonais: p. ex. hipotireoidismo, etc.







Causas perinatais

p Prematuridade extrema,  hemorragia     
intraventricular,  leucomalacia; 

p Lesão hipóxico-isquêmicap Lesão hipóxico-isquêmica
p. ex. asfixia perinatal;

p Metabólica, p. ex. hipoglicemia,
hiperbilirrubinemia.



Causas pós-natais

p Lesões do SNC;

p Anóxia - p. ex. sufocamento, afogamento; 

p Infecção - p. ex. pós-meningite;

p Encefalite metabólica - p. ex. hipoglicemia.



Lesão  CerebralLesão  Cerebral

A crise do desenvolvimentoA crise do desenvolvimentoA crise do desenvolvimentoA crise do desenvolvimento



A  paralisia cerebral  não é  uma doença,

é  um  estado  patológico.

Paralisia  cerebralParalisia  cerebral

A  lesão,  como  tal,  quando  existe,

é  irreversível.



No entanto, se a atenção, a reabilitação

física e a educação da criança forem

corretas, pode-se conseguir progressos

muito importantes que farão com que se

Paralisia  cerebralParalisia  cerebral

muito importantes que farão com que se

aproxime de um funcionamento cada vez

mais  normalizados (Coll. 1993).



Espástico

Atetóide

Ataxia

Paralisia  cerebralParalisia  cerebral

Ataxia

Rigidez

Tremor



Geralmente há contração dos músculos.

A movimentação das extremidades é

feita vagarosmanete e com grande esforço.

Quando tenta dobrar as várias juntas,

Espástico

Paralisia  cerebralParalisia  cerebral

Quando tenta dobrar as várias juntas,

os músculos opostos se contraem.

O córtex e o trato piramidal parecem ser

o local onde se situa a lesão.



Atetóide 

Geralmente move constantemente as extremidades. 

Os movimentos dos músculos são involuntários

e resultam de uma acentuada falta de coordenação.

Paralisia  cerebralParalisia  cerebral

e resultam de uma acentuada falta de coordenação.

A lesão parece estar localizada no  gânglio basal  

e  no  trato piramidal



Ataxia

Os movimentos são descoordenados.

o equilíbrio está perturbado e existe flacidez

muscular, assim como, tono muscular pobre.

Paralisia  cerebralParalisia  cerebral

muscular, assim como, tono muscular pobre.

A lesão que provoca a ataxia é 

provavelmente sub cortical ou cerebelar.



Rigidez

Os músculos destas crianças ou mesmos adultos

são rígidos, diminuindo em muito a mobilidade.

A tensão muscular é total.

Paralisia  cerebralParalisia  cerebral

A tensão muscular é total.

Em tais casos, a lesão é provavelmente difusa.



Tremor

Padrão rítmicos de movimentos involuntários.

Paralisia  cerebralParalisia  cerebral

O gânglio basal está provavelmente afetado.



A  maior parte  do  desenvolvimento do cérebro

acontece  antes que  a  criança  atinja  três anos

de  idade. 

Em  um  curto período  de  36 meses,

Desenvolvimento  neurológico

as  crianças  desenvolvem  suas  habilidades

de  pensar  e  falar,  aprender  e  raciocinar,

e  lançam  os  alicerces  para  seus  valores

e  comportamentos  sociais  quando  adultos.









O  desenvolvimento  infantil   pode   ser O  desenvolvimento  infantil   pode   ser 

intensificado  por  meio  de  programas adequados,  intensificado  por  meio  de  programas adequados,  

oportunos  e  de  qualidade, que  ofereçam  oportunos  e  de  qualidade, que  ofereçam  

experiências  positivas  para  as  criançasexperiências  positivas  para  as  crianças

e  apoio para os pais.e  apoio para os pais.



O que precisam?

Elas precisam exatamente das mesmas coisas
que qualquer um de nós: dignidade, respeito,

liberdade, educação, saúde, lazer,
assistência social, trabalho e amparo.

Direitos fundamentais e inalienáveis deDireitos fundamentais e inalienáveis de
todos os seres humanos.

Inclusão  social



Art. 4° - É  dever  da  família,  da  comunidade,  da
sociedade  em  geral  e  do  Poder Público  assegurar,
com  absoluta  prioridade,  a  efetivação  dos  direitos

Dos direitos fundamentais,
cap. I  - do direito à vida e à saúde:

Estatuto  da  Criança  e  do  AdolescenteEstatuto  da  Criança  e  do  Adolescente

com  absoluta  prioridade,  a  efetivação  dos  direitos
referentes  à  vida,  à  saúde,  à  alimentação,  à 
educação,  ao  esporte,  ao  lazer,  à  profissionalização, 
à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à  liberdade  e 
à  convivência  familiar  e  comunitária. 


















