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Transtorno de déficit de atenção:
um cuidado interdisciplinar
Por Laís Rodrigues Gerzson
Tendo em vista “a” estimativa de que cerca de 3% a 5% das crianças na idade escolar
apresentam transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade (TDAH), surge o questionamento:
será que as escolas estão prontas para lidar com
essas crianças?
Existe uma carência de informações a respeito do transtorno, bem como a falta de métodos
ou estratégias específicas para a inclusão dessas
crianças no processo educacional.
A escola enfrenta vários desafios, entre eles
ensinar, educar e acolher alunos com necessidades educativas especiais – especialmente o
TDAH, muitas vezes percebido por pais e professores como uma “agitação comum da infância”
ou até mesmo uma “falta de interesse”. Desta forma, é necessário, tanto por parte dos pais quanto
da escola, um interesse em investigar, diagnosticar e criar estratégias de ensino-aprendizagem.
Alguns estudos reafirmam a importância da
participação dos sistemas familiar e escolar no
desenvolvimento infantil. No entanto, escola e
família ocupam papéis e funções distintas, que
se complementam de maneira positiva ou negativa na educação da criança. Sendo assim, a
escola deve cumprir com seu papel de orientar
a família a buscar diagnóstico e intervenção de
profissionais da saúde; deve, também, promover
a capacitação dos professores e funcionários que
trabalham diretamente com o aluno que apresenta
o TDAH, a fim de propiciar a integração do aluno no âmbito escolar e adequá-lo às atividades,
respeitando suas características.
A família e a escola devem manter um diálogo
constante na busca de possibilidades e recursos
que facilitem o desenvolvimento integral desses
indivíduos. Ocorre, porém, que em alguns momentos a família recusa-se a exercer sua função,
negando ao filho o direito ao diagnóstico clínico
e à intervenção, dificultando assim o processo de
aprendizagem. É necessário destacar a impor-

tância do diálogo entre pais e filhos, trocas que
facilitam o relacionamento e o conhecimento mútuo, pois se não há diálogo, não há envolvimento,
não existe cumplicidade, não há possibilidade de
conhecer a maneira como os filhos pensam, como
aprendem ou o que não os permite aprender.
Existe também a situação inversa, que ocorre
quando os pais cumprem sua função, mas a
escola não se interessa pelo aluno, acreditando
que apenas a medicação resolve a agitação e a
desatenção do aluno. Contudo, a escola possui a
função de desenvolver estratégias psicopedagógicas que levem este aluno ao desenvolvimento
integral: afetivo, social, motor e cognitivo.
Os professores demonstram dificuldades
para lidar com a desatenção, hiperatividade,
impulsividade e com as perturbações motoras (equilíbrio, noção de espaço e tempo,
coordenação motora) dentro da sala de aula.
Dentre os profissionais que podem favorecer
o desenvolvimento motor dos mesmos está o
fisioterapeuta, incumbindo a este analisar essas
crianças na escola e buscar táticas que favoreçam a qualidade do movimento, as habilidades
motoras globais e finas, a consciência corporal
e a organização espacial, preconizando melhora
na qualidade de vida e interferindo no desempenho escolar, nas atividades diárias e na formação
da personalidade.
Deste modo, é necessária uma capacitação
dos profissionais que trabalham com crianças,
especialmente os professores, a fim de torna-los mais eficientes no processo de inclusão,
integração e aprendizado efetivo, na orientação
das famílias e no esclarecimento da sociedade
em geral.
Um dos aspectos primordiais no projeto de
lei nº 7.081/10, que trata do TDAH, refere-se
à importância da capacitação dos professores
da educação básica sobre o transtorno. O professor é nosso maior aliado na prevenção, no

diagnóstico e na intervenção precoce, pois é ele
quem observa alterações e busca discernir o que
pertence ao âmbito pedagógico e o que pertence
ao âmbito da saúde. Portanto, o governo tem o
papel de incentivar os professores a estarem
preparados para assumir seus alunos, pois a
escola e a família devem ser orientadas a agir
minimizando os efeitos sociais do problema,
que acabam interferindo na autoestima e na
autoconfiança física da criança.
O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é um desafio para todos nós. Precisamos favorecer a aprendizagem dessas crianças
através de novas atividades, explorando suas
qualidades e tornando o ensino mais participativo, solidário, democrático, criativo e reflexivo,
ao mesmo tempo em que as políticas educacionais devem contribuir para a promoção social
de todos, em sua diversidade.

* Laís Rodrigues Gerzson é fisioterapeuta
graduada pelo Centro Universitário Franciscano
(UNIFRA), Santa Maria (RS), tem Pós Graduação
em Motricidade Infantil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e em Fisioterapia Neurofuncional pela Faculdade Inspirar.
Atualmente é Mestranda em Saúde da Criança
e do Adolescente (UFRGS).
Email: gerzson.lais@yahoo.com.br
Tel: (51) 99040181 ou (51) 3407-0275

ACESSE NOSSO SITE:

www.revistareacao.com

MEDICINA DE REABILITAÇÃO - VOLUME 92

3

O DESENHO UNIVERSAL E A TECNOLOGIA
ASSISTIVA COMO POTENCIALIZADORES
DOS PROCESSOS DE ENSINO E
APRENDIZAGEM - Parte I
Por Talita de Campos e Maria Aparecida Ferreira de Mello

RESUMO: Este artigo, baseado na revisão da literatura atual sobre Design Universal
(DU) e Tecnologia Assistiva (TA), traz o Design Universal como potencializar do processo
de ensino e de aprendizagem de todos os alunos, assim como a Tecnologia Assistiva como
fator complementar do processo de Inclusão
escolar dos alunos com limitações funcionais
com o objetivo de refletir sobre a aplicação dos
mesmos nos espaços da Educação Inclusiva;
pontuando, sobretudo, a necessidade de uma
equipe técnico-pedagógica para condução efetiva dos processos relativos à Inclusão Escolar,
principalmente quando se refere à indicação
de Tecnologia Assistiva. Ele será apresentado
nesta revista separado em duas seções, uma
nessa edição e a outra, na próxima.
DESCRITORES: Tecnologia Assistiva.
Design Universal. Educação Inclusiva. Inclusão. Deficiência.
Abstract: This article is based on a review
about current literature on Universal Design
(UD) and Assistive Technology (AT). It brings

the Universal Design as teaching and learning process
inciting for all students, as
well as assistive technology
as a complementary factor
for the students with functional limitations scholar
inclusion process, in order
to reflect its application
on the areas of Inclusive
Education. The articles appoints, mainly, the need for
a technical and pedagogical staff for effective proceedings conduct relating
school Inclusion, especially
regarding the indication of
Assistive Technology.
Os processos que envolvem a pessoa com
deficiência estão em pauta nas atuais discussões
sobre direitos humanos; a Tecnologia Assistiva
(TA) ocupa lugar de destaque no processo de
Inclusão das pessoas com deficiência nos diferentes contextos de vida: Saúde, Educação,
Laser, Cultura, Trabalho, entre outros.
A Tecnologia Assistiva, amparada pela perspectiva do acesso equitativo e pelo repeito ao
direito de ir e vir de todo cidadão, representa um
fator importante na conquista da autonomia dos
sujeitos com limitações funcionais, uma vez que
visa viabilizar, aumentar, manter ou melhorar as
possibilidades funcionais e, consequentemente, para que possam realizar suas atividades
cotidianas com satisfação, através do uso de
um produto assistivo – sempre acompanhado
por um profissional especializado que desenvolve o serviço de Tecnologia Assistiva. Esse
profissional irá ser definido frente à função que
será enfocada e ao propósito da intervenção; é
importante ressaltar que, na maioria dos casos, o
Serviço de Tecnologia Assistiva – avaliação das
necessidades, demandas e desejos do cliente,

indicação do uso de um produto assistivo, assessoria na aquisição, treino e acompanhamento do
uso e reavaliações – é realizado por uma equipe
multiprofissional, geralmente acompanhado por
um terapeuta ocupacional devido ao seu objeto
de trabalho – Ocupação/Fazer Humano – e seus
meios de intervenção como a análise de atividades, diretamente interligados aos intuitos da TA.
O fluxo de concessão de Tecnologia Assistiva no Brasil ainda não é unificado e bem
estruturado; apenas na Saúde temos a definição
dos produtos concedidos pelo Ministério da
Saúde através da lista de produtos assistivos
do Sistema Único de Saúde. Na Educação, o
Ministério da Educação apenas disponibiliza
alguns produtos assistivos – enviados juntamente com materiais pedagógicos e recursos de
Tecnologia para uso dos alunos com deficiência - para compor o Atendimento Educacional
Especializado realizado nas Salas de Recursos
Multifuncionais (SRM). Cabe dizer que esses
produtos são disponibilizados, porém se o aluno
precisa de algum produto que não se encontra na
lista de materiais das SRM, cabe às secretarias
municipais decidirem como farão a aquisição,
se julgarem necessário; dificilmente a aquisição
acontece, muitas vezes pela falta do Serviço de
Tecnologia Assistiva e pela inexperiência das
redes de Educação sobre a importância do uso
adequado dos produtos assistivos nos processos
de Ensino e de Aprendizagem. Já no Esporte,
na Assistência Social, como em outras áreas,
não há uma lista de concessão, nem o direcionamento sobre a aquisição esporádica de
produtos assistivos.
Observa-se que há muitas controvérsias
quanto à relação entre Tecnologia Assistiva e
o campo da Educação no que se refere à garantia
dos direitos fundamentais do cidadão; dessa
forma, este estudo foi construído devido à necessidade de compreender a conduta brasileira
sobre os termos Tecnologia Assistiva e, conse-
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quentemente do Design Universal, uma vez que
estabelece relação direta com a TA na garantia
do acesso ao direito de ir e vir, bem como a
aplicação dos mesmos no contexto do processo
de ensino e de aprendizagem, baseando-se na
perspectiva da Educação Inclusiva.
O Objetivo deste artigo é revisar a literatura
nacional e internacional sobre Tecnologia Assistiva e Design Universal; assim como refletir
sobre a aplicação dos mesmos nos espaços da
Educação Inclusiva.
A metodologia utilizada para construir este
artigo foi a revisão da literatura atual, nacional e internacional sobre Design Universal e
Tecnologia Assistiva, através da verificação e
comparação de fontes primárias, secundárias e
terciárias - textos de livros, sites, artigos de revistas científicas, legislações e relatórios técnicos, com ênfase nas publicações de 1994 a 2013.
Foram realizadas pesquisas bibliográficas
por materiais dispostos no Sistema Integrado
de Bibliotecas da Universidade de São Paulo
(SIBiNET USP), nas bases de dados da, BVS
SCIELO, PUBMED, HIGHWIRE , SCIENCE
DIRECT, GOOGLE ACADÊMICO, CINAHL,
COCHRANE, EMBASE, CITATION INDEXES, SCIELO, LIVRE, GOOGLE ACADÊMICO, PUBMED, PERIÓDICOS INTERNACIONAIS, PORTAL DA CAPES, PORTAL
BRASIL; foram consultados artigos originais
e de revisão sobre o tema Tecnologia Assistiva
e Design Universal. Também foram utilizadas
fontes de informação informais como aulas e
comunicações orais.
Com base no Tema do estudo, os descritores
definidos foram: Tecnologia Assistiva, Design
Universal. Educação Inclusiva, Inclusão e Deficiência.
O Roteiro de trabalho foi elaborado a partir
da Definição do Tema e do Problema; Exploração das fontes bibliográficas; Leitura do material: conduzida de forma seletiva, atendo as
partes essenciais para o desenvolvimento do
estudo; Elaboração da construção comparativa
entre os conteúdos selecionados; Ordenação
e análise do conteúdo; Conclusões obtidas a
partir da análise dos conteúdos e proposição
para solucionar o problema.
Através da pesquisa bibliográfica, foi possível analisar a problemática da aplicação da
Tecnologia Assistiva e do Design Universal no
contexto Educacional, pontuando, sobretudo, a
necessidade de uma equipe técnico-pedagógica
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para condução efetiva dos processos relativos
à Educação Inclusiva quanto à aplicação do
Design Universal nos processos de Ensino e de
Aprendizagem e naquilo que compete à Tecnologia Assistiva.
Conceituando Tecnologia Assistiva
Para compor os referenciais sobre Tecnologia Assistiva foram empregados os documentos
brasileiros desenvolvidos pelo Comitê de Ajudas Técnicas (CAT) da Secretaria dos Direitos
Humanos da Presidência da República e pelo
Ministério da Educação (MEC); as discussões
produzidas por autores referência como Maria
de Mello e Teófilo Galvão; e documentos produzidos por organizações internacionais como
a Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (AAAT), European
Assistive Technology Information Network
(EASTIN), Empowering Users Through Assistive Technology (EUSTAT), entre outras,
além do ADA - American with Disabilities Act
(PUBLIC LAW 108-364, 2004). A análise foi
realizada comparando-se os documentos e estabelecendo diálogos entre eles.
Segundo o ADA (American with Disabilities Act, 1998), Tecnologia Assistiva é qualquer item, equipamento ou parte dele, produto
ou sistema fabricado em série ou sob-medida
utilizado para aumentar, manter ou melhorar
as capacidades funcionais das pessoas com
deficiência. Os Serviços são definidos como
aqueles que auxiliam diretamente uma pessoa
com deficiência a selecionar, comprar ou usar
os recursos acima definidos. A classificação
abaixo, foi construída pela ADA; a importância
da classificação se dá na organização da área de
conhecimento e na disponibilização dos produtos pela rede pública.
1- Auxílios para a vida diária - Materiais
e produtos para auxílio em tarefas cotidianas
(comer, cozinhar, vestir-se, tomar banho e executar necessidades pessoais, manutenção da
casa, etc).
2- CSA - Comunicação suplementar e alternativa - Recursos, eletrônicos ou não, que
permitem a comunicação expressiva e receptiva
das pessoas sem a fala oralizada ou com limitações da mesma. São utilizadas as pranchas de
comunicação (símbolos PCS ou Bliss), vocalizadores e softwares.
3- Recursos de acessibilidade ao computador - Equipamentos de entrada e saída (síntese

de voz, Braille), auxílios alternativos de acesso
(ponteiras de cabeça, de luz), teclados modificados ou alternativos, acionadores, softwares
especiais (de reconhecimento de voz, etc.
4- Sistemas de controle de ambiente - Sistemas eletrônicos que permitem as pessoas com
limitações motoras, controlar remotamente
aparelhos eletroeletrônicos, sistemas de segurança, entre outros, localizados em diferentes
ambientes.
5- Projetos arquitetônicos para acessibilidade - Adaptações estruturais e reformas na casa e/
ou ambiente de trabalho, através de rampas, elevadores, adaptações em banheiros entre outras.
6 - Órteses e próteses - Troca ou ajuste de
partes do corpo, faltantes ou de funcionamento comprometido, por membros artificiais ou
outros recurso ortopédicos (talas, apoios etc.).
Inclui-se os protéticos para auxiliar nos déficits
ou limitações cognitivas, como os gravadores de
fita magnética ou digital que funcionam como
lembretes instantâneos.
7- Adequação Postural - Adaptações para
cadeira de rodas ou outro sistema de sentar
visando o conforto e distribuição adequada da
pressão na superfície da pele (almofadas especiais, assentos e encostos anatômicos), bem
como posicionadores e contentores que propiciam maior estabilidade e postura adequada do
corpo através do suporte e posicionamento de
tronco/cabeça/membros.
8 – Auxílios de mobilidade - Cadeiras de
rodas manuais e motorizadas, bases móveis,
andadores, scooters de 3 rodas e qualquer outro
veículo utilizado na melhoria da mobilidade.
9-Auxílios para cegos ou com visão subnormal - Auxílios para grupos específicos que
inclui lupas e lentes, Braille para equipamentos
com síntese de voz, grandes telas de impressão,
sistema de TV com aumento para leitura.
10- Auxílios para surdos ou com déficit auditivo - Auxílios que inclui vários equipamentos
(infravermelho, FM), aparelhos para surdez, telefones com teclado — teletipo (TTY), sistemas
com alerta táctil-visual, entre outros.
11- Adaptações em veículos - Acessórios e
adaptações que possibilitam a condução do veículo, elevadores para cadeiras de rodas, camionetas modificadas e outros veículos automotores
usados no transporte.
Cook e Hussey (1995, p.37) trazem Tecnologia Assistiva como “uma ampla gama de equipamentos, serviços, estratégias e práticas concebidas e aplicadas para minorar os problemas
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encontrados pelos indivíduos com deficiências”.
Mello (2013), baseada em definições internacionais e experiência prática, refere-se
à Tecnologia Assistiva (TA) como um termo
genérico que indica qualquer produto ou tecnologia baseada em serviço que melhora o desempenho funcional dos sujeitos com dificuldade
na realização de atividades; pontua que TA se
caracteriza por um produto que viabiliza a realização de uma atividade, atuando na função
que estava prejudicada, diminuída, não sendo,
portanto, qualquer produto, mas sim um produto
que tem, de fato, ligação com uma função e um
propósito. Mello afirma que há o uso indiscriminado de Tecnologia Assistiva com a intenção
de suprir necessidades da Sociedade e não do
sujeito, ação que gera desperdício financeiro,
abandono dos produtos assistivos e iatrogenias
causadas pela falta do Serviço de Tecnologia
Assistiva; segundo a autora, esse conjunto é
produzido pela falta de pesquisas que mensurem
o custo-efetividade dos Serviços e Produtos
de TA realizados e concedidos pelo sistema
público e privado.
A definição brasileira traz que Tecnologia
Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos,
recursos, metodologias, estratégias, práticas e
serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação,
de pessoas com deficiência, incapacidades ou
mobilidade reduzida, visando sua autonomia,
independência, qualidade de vida e inclusão
social (CORDE – Comitê de Ajudas Técnicas
– ATA VII; Dez/2007).
A diferença entre as definições é clara: o
campo da TA foi ampliado equivocadamente,
sendo trabalhado também como metodologias
e estratégias; estas ultrapassam os pressupostos
básicos da TA e entram no campo Educacional,
onde metodologias e estratégias se caracterizam
como meios de execução, elaboração de determinada atividade; não remetendo à um produto,
mas ao caminho de chegar a ele ou de utilizá-lo
a favor de algo.
Embora a conceituação brasileira apresente
alguns equívocos, observa-se crescimento nas
discussões sobre Tecnologia Assistiva, assim
como em sua utilização:
No Brasil, de um período de quase total desconhecimento da população e das instituições
nacionais sobre a existência, a relevância e os
significados da TA no país, iniciou-se recentemente um novo período no qual a TA adquire

uma nova dimensão, passando a estar presente
em diferentes agendas e em diferentes setores da
realidade nacional. Novas políticas públicas têm
sido geradas nessa área, como, por exemplo, as
políticas de acessibilidade do Plano Viver Sem
Limite, do Governo Federal, que priorizou a
destinação de um montante de 7,6 bilhões de
reais, a serem aplicados entre os anos de 2011
e 2014, em diferentes ações favorecedoras dos
direitos das pessoas com deficiência, entre as
quais se encontram projetos e programas importantes relacionados à TA. Vivencia-se, portanto, um novo período de interesse crescente
nessa área, em diferentes setores da sociedade
brasileira, como nos setores empresarial, acadêmico, governamental, entre outros (Galvão,
2013, p. 5.)
Já na Europa, o contexto atual de discussão traz uma visão ampliada das intervenções
focadas na Tecnologia Assistiva, indo além do
trabalho que tem sido desenvolvido no Brasil; segue abaixo definição da EASTIN sobre
Tecnologia Assistiva e as ações que partem de
uma intervenção abrangente (EUROPEAN ASSISTIVE TECHNOLOGY INFORMATION
NETWORK)
Tecnologia Assistiva (TA) é um termo genérico que indica qualquer produto ou tecnologia
baseada em serviço que melhora o desempenho
funcional de pessoas de todas as idades com
limitações de atividades em sua vida diária,
educação, trabalho ou lazer (EASTIN, 2012).
Esta definição é bastante ampla e inclui não
somente os dispositivos que foram propositadamente concebidos para pessoas com deficiência. Na verdade, a fronteira entre a tecnologia assistiva e a tradicional é, por vezes turva,
em que é possível, projetar soluções asssitivas
reunindo tecnologias tradicionais. Em geral, a
solução para uma necessidade individual pode,
por vezes, envolver algo mais do que apenas um
produto; muitas vezes requer um mix de produtos tradicionais e de tecnologia assistiva, cuja
montagem e configuração pode ser diferente de
um indivíduo para outro, e de um contexto para
outro, pode envolver algumas modificações ambientais personalizados, por exemplo, a adaptação de um banheiro ou cozinha, ou um local
de trabalho; também pode exigir alguma assistência pessoal, a um maior ou menor grau em
relação às necessidades individuais e contexto.
No total, todos esses produtos e intervenções
constituem a Equação dos 4 “As”- Tecnologia
Assistiva + Assistência pessoal + Adaptações

5
ambientais individualizadas = Solução Assistiva
(EASTIN, 2012, p. 6).
As definições sobre TA trazem, em comum,
a necessidade do trabalho interdisciplinar e o
produto como ponto central da conceituação;
apenas a definição europeia foca no serviço
de TA e nos processos complementares para o
sucesso do uso do produto.
Observa-se, que muitas discussões e construções sobre o tema precisam ser feitas, assim
como o desenvolvimento e o aperfeiçoamento
de políticas públicas de fomento, produção,
disponibilização e concessão de TA; além de
pesquisas sobre mensuração do custo-efetividade do uso de Tecnologia Assistiva na Saúde,
na Educação e nos outros setores.
Diálogos
Parto do pressuposto que a Instituição Escola
tem obrigação de convidar o aluno a introduzir-se no mundo, através de ações sociais, culturais e científicas; frequentar a Escola e receber
Ensino de qualidade é direito incondicional,
independente de padrões de normalidade, pré-requisitos ou condições estabelecidos e impostos pela sociedade (Oliveira, 2004, p. 243).
Entre tantos documentos que visam garantir
os direitos humanos, no âmbito da Educação,
podemos citar como principais a Constituição
Brasileira (1988), o Estatuto da Criança e do
Adolescente (1990), a Declaração de Salamanca
(1994), a Convenção da ONU sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência (2006) e a Polínica
Nacional de Educação Especial na perspectiva
da Educação Inclusiva (2008). Ambos preconizam que todos os sujeitos, sem exceção, tenham
acesso equitativo à Educação de qualidade e à
recursos necessários para efetivação dessa prática, como por exemplo, ao serviço e produtos
de Tecnologia Assistiva.
Dessa forma, para fortalecer a perspectiva
da Inclusão Escolar devemos pensar a Educação através de dois pressupostos: na Educação
como direito universal e na diversidade como
fato social.
O modelo Social estabelece a Deficiência
como resultado da interação entre pessoas com
diferentes níveis funcionais e o entorno que
não leva a diversidade em consideração; para
concretizar essa relação foi desenvolvida uma
equação onde deficiência é o produto entre Limitação Funcional e Barreiras do Ambiente.
Porém sabemos que a Acessibilidade ainda está
em construção em nossa Sociedade e apresenta
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muitas falhas e equívocos normativos, assim
como a quebra de barreiras atidudinais que
também fortalecem e ampliam as deficiências.
Pensando-se na produção social da deficiência, o Design Universal (DU) deve ser pensado
precocemente ao uso de um produto assistivo,
uma vez que algumas barreiras podem ser minimizadas ou eliminadas com o respeito aos
princípios do Desenho Universal e, consequentemente, com a produção de acesso; e o uso do
produto assistivo deve ser utilizado para suprir
uma dificuldade individual.
Com a diminuição dessas Barreiras, há a
redução no “produto Deficiência” e, portanto,
a indicação e o uso da Tecnologia Assistiva se
tornam mais corretos e eficazes; sendo prescritos somente nos casos onde há real necessidade
e não para suprir as deficiências do meio.
Este artigo será continuado na próxima edição dessa revista.
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A NÃO DISCRIMINAÇÃO DE PESSOAS COM
DEFICIÊNCIAS EM PLANOS DE SAÚDE COMO
GARANTIA DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS
Por Wiliam César Alves Machado
A questão de se basear nos abusivos termos

O Artigo Nº 25 da Convenção da ONU sobre

que impedem a plena e efetiva participação dessas

contratuais das operadoras de planos de saúde para

Direitos da Pessoa com Deficiência, que dispõe sobre

pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades

impedir que pessoas com deficiência (PcD) do tipo

a saúde, determina que os Estados-Partes deverão

com as demais pessoas.

Síndrome de Down (SD) tenham assegurados direitos

exigir dos profissionais atendimento com a mesma

Portanto, seria inconsequente julgar que apenas

de assistência, consultas, exames, procedimentos de

qualidade para PcD e para outras pessoas, incluindo,

o conhecimento e práticas médicas poderiam dar

médias e grandes complexidades, fundamentais ao

com base no livre e informado consentimento, entre

conta da diversidade de necessidades das PcD, não

bem estar, saúde e reabilitação, muito nos preocupa.

outros, a conscientização sobre direitos humanos,

deixando, porém, de representar um conjunto de

Mesmo que fundamentada na distorcida hipótese de

dignidade, autonomia e necessidades das PcD, atra-

saberes e técnicas essenciais ao seu processo de saúde

que a SD, como demais malformações congênitas e

vés de capacitação e promulgação de padrões éticos

e reabilitação, mas, dependentes de outras áreas de

doenças raras não se enquadram nas denominadas

para serviços de saúde públicos e privados. É bom

conhecimento para a plena inclusão dessas pessoas.

“doenças pré-existentes”, pois entendemos ser mais

sempre lembrar que no Brasil, como Estado-Parte,

Até porque, quanto aos profissionais de saúde, a

um abuso que retrata a falta de controle do Estado

esta Convenção foi promulgada com força de emenda

Convenção da ONU exige que dispensem às PcD a

nesse comércio de saúde tão rentável para as empre-

constitucional, pelo Decreto Legislativo Nº 186 de 9

mesma qualidade de serviços dispensada aos demais

sas e investidores.

de julho de 2008, e, posteriormente, sancionada pelo

e, sobretudo, que devem obter o consentimento livre

Governo Federal, através do Decreto Presidencial Nº

e esclarecido das PcD. Para tanto, o Poder Público

6.949, de 25 de agosto de 2009.

realizará atividades de formação e definirá regras

É preciso nos unir manifestando toda nossa indignação, inclusive, que as instituições do movimento
organizado – pessoas com deficiência – ganhem as

É imperativo destacar que, com o advento da

éticas para os setores de saúde público e privado

ruas, em apoio ao Movimento Down, para impedir

Convenção da ONU, diferentemente do que rezava o

que conscientizem os profissionais de saúde acerca

que os planos de saúde recusem tratamento para

Decreto Nº 5.296/2004, a questão da deficiência dei-

dos direitos humanos, sem o que sua atuação seria

pessoas com malformações congênitas e doenças

xou de ser relacionada com uma patologia, e passou a

totalmente inadequada.

raras sob a alegação de que elas sofrem de moléstias

ser considerada questão ambiental, de interação com

Por fim, toda iniciativa para eliminar quaisquer

preexistentes e utilizarem com mais frequência a

a sociedade e com o ambiente. Ademais, a Convenção

formas de discriminação da PcD deve ser valorizada,

assistência à saúde. Interpretação equivocada acerca

não tem o mesmo status de uma lei ordinária. Tem

pois contradizem o atual marco social dessas pes-

de deficiências, como a SD, por demonstrar contra-

equivalência com a Constituição. Portanto, não se

soas, que constitui um novo modelo de sociedade

-senso histórico da construção dos direitos humanos

pode falar em revogação ou contrariedade dos valores

para todos, que saiba interagir com as minorias e

das PcD, quando ainda se supunha concebê-la pela

da Convenção por um ato normativo ordinário, não

respeite e valorize a diversidade humana. Nessa

ótica assistencialista, pautada na perspectiva médica

importando de qual ordem federativa ele emana.

condição, tais direitos gozam de regime jurídico

e biológica de que a deficiência era uma “doença a

Então, de expressiva relevância jurídica se tor-

especial, consubstanciando no que se convencionou

ser curada”, estando o foco no indivíduo “portador

nam pareceres conceituais dos Conselhos Regionais

denominar princípio geral do “maior valor dos direi-

da enfermidade.”

de Medicina, como o emitido pelo CREMERJ, que

tos fundamentais” e, portanto, estão sob a garantia

Procurando melhor consubstanciar a defesa das

implica no direito ou não das pessoas com SD terem

de “cláusula pétrea” (art. 60, § 4º, IV, da CF/88),

pessoas com SD junto à Agência Nacional de Saúde

assegurados atendimentos pelos planos de saúde,

têm aplicação imediata (art. 5º, § 1º, da CF/88) e

Suplementar ANS, o Ministério Público do Estado do

considerando que ainda prevalece entre maioria des-

têm proteção do núcleo essencial.

Rio de Janeiro solicitou parecer do Conselho Regional

ses profissionais a compreensão baseada na perspec-

de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ),

tiva médica e biológica para julgar questões sobre

que deu conta de que a síndrome é uma alteração ge-

deficiência. Definitivamente, os profissionais médi-

nética que não pode ser considerada doença ou lesão

cos divergentes deveriam ter humildade intelectual

preexistente. Ao menos um avanço que prenuncia ou-

para assumir que a deficiência não é doença e sim um

tros desdobramentos mais favoráveis ao exercício de

conceito em evolução, que resulta da interação entre

direitos assegurados pela legislação vigente no Brasil.

PcD e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente
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