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RESUMO  
Objetivo- Descrever o nível intelectual, funções neuropsicológicas (habilidades 
visoconstrutivas, de linguagem, memória, atenção) e aspectos comportamentais em uma 
amostra de 13 pacientes brasileiros com diagnóstico da síndrome CFC.  
Métodos- Foram utilizados os seguintes testes: Teste Raven, Desenho da figura 
Humana, Trail Making Teste, Figura Complexa de Rey, Dígitos, Blocos de Corsi, 
Fluência Verbal Semântica, Fluência Verbal Fonológica e Child Behavior Cheklist. 
Foram desenvolvidos e adaptados os seguintes métodos: avaliação qualitativa da 
linguagem, avaliação do grafismo e avaliação estruturada das habilidades adaptativas 
(segundo critérios da American Association on Intelectual Disabilities.  
Resultados- Quanto aos aspectos neuropsicológicos, os participantes apresentaram 
déficits evidentes nas funções executivas, envolvendo planejamento, flexibilidade 
mental e organização. Déficits importantes nas funções visoconstrutivas. A memória 
verbal de curto-prazo demonstra ser mais preservada. Foi evidenciada variabilidade no 
tocante a linguagem, com variação entre a ausência de linguagem expressiva até 
habilidade verbal e semântica na média para faixa-etária compatível. Foram encontrados 
prejuízos acentuados nas habilidades práticas e variabilidade na expressão 
comportamental.  
Conclusão- A síndrome CFC está associada à Deficiência Intelectual de grave a 
profunda. Maior variabilidade cognitiva foi detectada observando-se o desempenho nas 
provas neuropsicológicas, com resultados sugerindo maior habilidade na memória de 
curto-prazo, acentuado prejuízo nas funções executivas e déficits nas visoconstrutivas.  
Estes resultados corroboram estudos recentes que apontam que a deficiência intelectual 
não se trata de uma condição unitária caracterizada por déficits homogêneos em todas as 
funções mentais, mas com expressividade heterogênea na qual algumas funções 
cognitivas podem estar mais prejudicadas do que outras. Participantes com relato de 
estimulação precoce obtiveram melhor desempenho nas habilidades adaptativas 
práticas, com benefícios na vida diária destes e da suas famílias.  
Palavras chave: síndrome cardiofaciocutânea; avaliação neuropsicológica; perfil 

comportamental. 



 
 



Síndrome cardiofaciocutânea (CFC): Um estudo neuropsicológico e 
comportamental  

Cardiofaciocutaneous Syndrome: A Neuropsychological and Behavioral 
Study  

 

1- INTRODUÇÃO 

A síndrome cardiofaciocutânea (CFC) é caracterizada por face típica e 

deficiência intelectual1, anomalias cardíacas e ectodérmicas congênitas; macrocefalia 

relativa e baixa estatura. Foi descrita pela primeira vez por Reynolds, Neri, Herrmann, 

Blumberg, Coldwell, Miles, et al. (1986). Desde então outros casos foram reportados e a 

síndrome foi estabelecida como entidade independente, tendo a síndrome de Noonan e 

de Costello como principais diagnósticos diferenciais. Em 1998 foi desenvolvido no 

Brasil um instrumento voltado ao diagnóstico clínico da CFC, o índice CFC 

(KAVAMURA, 1998). Estudos recentes de genética molecular (SCHUBBERT, 

BOLLAG & SHANNON, 2007) permitiram identificar mutações nos genes: KRAS, 

BRAF, MEK1, ou MEK2 como responsáveis pela síndrome.  

Nos últimos anos tem sido observado um importante desenvolvimento nos 

estudos sobre aspectos neuropsicológicos, cognitivos e comportamentais em síndromes 

genéticas (RUGGIERE & ARBERAS, 2003). A busca por um perfil 

neurocomportamental característico dos transtornos do desenvolvimento, incluindo 

síndromes genéticas e os diagnósticos psiquiátricos, é uma tarefa que mobiliza 

profissionais de saúde e pesquisadores e vem agregando cada vez mais importantes 

descobertas. Visto que a identificação do funcionamento cognitivo e mental pode 

                                            
1 O termo deficiência intelectual é atualmente o preconizado pelo sistema 2002 da American 
Association on Intelectual Disabilities (AAIDD), em substituição ao de deficiência ou retardo 
mental (CARVALHO & MACIEL, 2003). Será, portanto, adotado o termo deficiência intelectual 
neste trabalho.  
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embasar, ou mesmo, facilitar determinados diagnósticos, além de contribuir para um 

tratamento adequado dos indivíduos afetados. Investigações neuropsicológicas 

contribuem substancialmente neste processo, uma vez que enfocam funções como 

atenção, memória e linguagem, dentre outras, na perspectiva das bases neurobiológicas 

do comportamento como um todo. A avaliação neuropsicológica, portanto, cumpre um 

papel fundamental em diversos âmbitos como o diagnóstico clínico diferencial, 

estabelecimento de conduta terapêutica adequada, delimitação quanto ao prognóstico, e 

identificação de co-morbidades. Cada estudo publicado soma, contesta ou mesmo revê 

características comportamentais que podem ter cunho social, sindrômico, ambiental, 

psicopatológico ou neuropsicológico.  

1.1 A síndrome Cardiofaciocutânea  

A síndrome cardiofaciocutânea (CFC) é uma entidade rara, caracterizada por face 

típica (fronte alta, constrição bitemporal, hipoplasia supraorbital, fendas palpebrais com 

orientação antimongolóide, ponte nasal deprimida, orelhas com rotação posterior e 

hélices proeminentes), deficiência intelectual e defeitos cardíacos (sendo a estenose 

pulmonar e o defeito do septo atrial os mais comumente encontrados), entre outras 

anomalias congênitas. Todos os pacientes apresentam alterações ectodérmicas, 

incluindo cabelos esparsos e ralos, pele com lesões do tipo hiperqueratose e ictiose 

generalizada (OMIM). Existem atualmente evidências de que a síndrome pode ser 

causada por mutações em um dentre quatro diferentes genes: KRAS, BRAF, MEK1, ou 

MEK2 (SCHUBBERT, BOLLAG & SHANNON, 2007). 

Não é disponível ainda nenhum tipo de screening neonatal ou estudos 

epidemiológicos que ofereçam dados precisos sobre a prevalência da síndrome CFC na 

população brasileira. Estão descritos aproximadamente 60 casos em publicações 
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científicas, e pouco mais de 100 casos estão catalogados na CFC International  

(http://www.cfcsyndrome.org/), um grupo de apoio às família de indivíduos afetados, 

sediado nos Estados Unidos que opera mundialmente. A CFC International  estima que 

haja, talvez, entre 200 a 300 indivíduos afetados no mundo. Especialistas acreditam que 

muitos casos não são diagnosticados, e que assim a prevalência na população seja 

superior a esse número (ROBERTS, ALLANSON, JADICO, KAVAMURA, 

NOONAN, OPITZ, ET AL. 2006).  

A confirmação molecular dos casos com suspeita clínica poderá agregar dados 

importantes para estudos de prevalência. Todos os casos descritos são esporádicos e em 

geral associados a mutações novas, que podem ocorrer em ambos os sexos e em todas as 

raças (ROBERTS, ALLANSON, JADICO, KAVAMURA, NOONAN, OPITZ, ET AL. 

2006).  

O diagnóstico diferencial recai principalmente sobre a síndrome de Noonan (SN) e a 

síndrome de Costello (SC). As características da SN abrangem baixa estatura, defeito 

cardíaco congênito e face característica, incluindo fronte ampla, hipertelorismo, ptose 

palpebral, fissuras palpebrais com orientação antimongolóide, orelhas com angulação 

posterior, pescoço curto e implantação posterior dos cabelos baixa. Na SC, em 

acréscimo às características também encontradas na SN e CFC, existe a tendência para o 

desenvolvimento de tumores malignos e manifestações músculo-esqueléticas como 

desvio ulnar das mãos (também presente na CFC), encurtamento do tendão de Achilles, 

cifoescoliose e hiperextensibilidade falangeana. (KAVAMURA, 2003). 

A primeira descrição da CFC é recente, visto que data de 1986. Neste trabalho 

inicial foram apresentados 8 casos (4 indivíduos do sexo masculino e 4 do sexo 

feminino), provenientes de diferentes famílias, e que apresentavam múltiplas anomalias 
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congênitas, deficiência intelectual e face típica.  Não foi identificado histórico de 

consagüinidade nestes casos (REYNOLDS, NERI, HERRMANN, BLUMBERG, 

COLDWELL, MILES ET AL. 1986). Logo no ano seguinte, dois casos fora dos 

Estados Unidos foram reportados. De forma semelhante aos casos anteriormente 

descritos, estes pacientes não apresentavam alterações cromossômicas e foram 

caracterizados como de ocorrência esporádica (NERI; SABATINO; BERTINI & 

GENUARDI, 1987). 

Os trabalhos até então publicados direcionavam para a possibilidade da síndrome de 

Noonan e CFC serem, na verdade, variações de uma única entidade (VERLOES, LE 

MERRER, SOYEUR, KAPLAN, PANGALOS, RIGO, ET AL, 1988). No entanto, já 

em 1993, Raymond e Holmes apontavam que as manifestações neurológicas das duas 

síndromes são consideravelmente diferentes, relatando a deficiência intelectual, 

hidrocefalia e epilepsia como manifestações neurológicas encontradas mais comumente 

na CFC, e já também sinalizavam para a falta de descrição mais detalhada desses 

achados neurológicos. A discussão sobre CFC e SN como entidades distintas ou como 

parte de um mesmo espectro se prolongou por algum tempo (WARD, MOSS & 

MCKEOWN, 1994; KRAJEWSKA-WALASEK, CHRZANOWSKA, & 

JASTRZBSKA, 1996; LEICHTMAN, 1996; SABATINO, VERROTI, DOMIZIO, 

ANGELOZZI, CHIARELLI, & NERI, 1997).  

Assim, o diagnóstico da CFC até recentemente era estritamente clínico, e carecia 

de métodos estruturados que permitissem uma avaliação segura, capaz de ser replicada 

por especialistas e na qual estivessem claros os critérios clínicos que a diferenciassem 

da SN e SC. Check-lists, escalas ou descrições de aspectos fenotípicos de maneira 

detalhada cumprem esse papel e, assim, através da análise de 54 pacientes 
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descritoslistados na literatura foram definidos marcadores fenotípicos para a CFC, 

sendo criado o Índice CFC (ANEXO A), cuja utilização é sugerida como instrumento 

diagnóstico e também no diagnóstico diferencial da SN (KAVAMURA, 1998). No 

índice são listadas características encontradas em mais de 50% dos casos e que, tomadas 

em conjunto, podem determinar o fenótipo da síndrome, são elas: cabelo ralo e crespo; 

rarefação dos cílios e supercílios; ptose palpebral; pregas epicânticas; fendas palpebrais 

com orientação antimongolóide; orelhas com rotação posterior e implantação baixa; 

nariz curto, com narinas antevertidas e raiz deprimida; palato alto; macrocefalia relativa; 

fronte alta; constrição bitemporal; hipoplasia supraorbital; pescoço curto; baixa estatura; 

retardo mental e defeito cardíaco congênito. Kavamura (1998) ressalta, com base no 

estudo destes pacientes encontrados na literatura e em sua própria experiência na 

avaliação da CFC, que não há características exclusivas e próprias, ou seja, não há 

características patognomônicas que permitam diagnosticar a síndrome; apesar da face 

característica sempre estar presente, as outras alterações que dão origem ao nome da 

síndrome nem sempre são encontradas.  

Embora o desenvolvimento do Índice CFC tenha contribuido significativamente 

para o diagnóstico da síndrome, a efetiva comprovação da independência de cada um 

desses quadros (Síndrome de Costello, Noonan e CFC) só foi possível mediante a 

identificação de que mutações em diferentes genes eram responsáveis pelos quadros. 

Apesar disso, os testes moleculares ainda têm um custo financeiro elevado e em países 

como o Brasil, por exemplo, ainda são de difícil acesso. 

 Portanto, até 2003, em razão da falta de estudos de cunho molecular, o 

diagnóstico da síndrome CFC era estritamente clínico, o que justificava a acentuada 

importância do uso do Índice CFC no diagnóstico. Visando agregar mais conhecimento 
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acerca da síndrome e conseqüentemente facilitar seu diagnóstico, são sugeridas 

descrições fenotípicas e comportamentais detalhadas, além de cariótipos de alta 

resolução, buscando deleções e outros rearranjos cromossômicos em novos pacientes 

com CFC (KAVAMURA, 2003). 

1.2 Aspectos neurocomportamentais na CFC:  

A literatura especializada aponta a presença de deficiência intelectual em 81% 

dos casos de CFC, com variação de grau entre moderado a grave (KAVAMURA, 2003). 

Além disso, há relatos de atraso psicomotor moderado na primeira infância e todos os 

casos estão associados a atraso na aquisição da linguagem. Alguns autores indicam que 

as crianças com diagnóstico de CFC, em geral, apresentam alterações neurológicas mais 

graves em comparação com a SN e SC (ROBERTS, ALLANSON, JADICO, 

KAVAMURA, NOONAN, OPITZ, ET AL. 2006). No entanto, ainda são escassos 

estudos específicos acerca do desenvolvimento neuropsicomotor e das habilidades 

cognitivas destes pacientes com base na avaliação neuropsicológica ou comportamental.  

Existe um único relato de uma paciente sem deficiência intelectual, porém, não 

há descrição da metodologia utilizada para identificar o nível cognitivo do caso e nem 

menção à avaliação realizada quanto ao aspecto comportamental (MANOUKIAN, 

LALATTA, SELICORNI, TADINI, CAVALLI, & NERI, 1996). 

Estudos neurofisiológicos e de neuroimagem têm procurado identificar 

alterações cerebrais nos casos de CFC. Por exemplo, em um estudo envolvendo uso de 

eletroencefalografia foram encontradas ondas lentas e disrítmicas em 5 pacientes com 

CFC e no mesmo estudo as tomografias computadorizadas de crânio de 6 de um grupo 

de sete pacientes demonstraram atrofias corticais e periféricas com ausência de lesões 

focais identificáveis (GROSS-TSUR, GROSS-KIESELSTEIN & AMIR, 1990). Porém, 
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outros tipos de alterações na estrutura cerebral já foram reportados, incluindo atrofia 

cerebral, hipoplasia no lobo frontal, ausência ou hipoplasia do corpo caloso, ventrículos 

aumentados ou hidrocefalia, leucodistrofia não especificada na região frontal direita, 

atrofia do tronco cerebral, atenuação dos sulcos cerebrais e hipoplasia do vermis 

cerebelar (ROBERTS, ALLANSON, JADICO, KAVAMURA, NOONAN, OPITZ, ET 

AL. 2006). Funcionalmente estes casos foram associados à hipotonia com conseqüente 

atraso motor.  

As publicações sobre o impacto de terapias de reabilitação (fonoaudiológica, 

fisioterapêutica, neuropsicológica, psicológica, terapia ocupacional) ou o 

acompanhamento quanto ao desenvolvimento neurocomportamental dos casos também 

são escassas. A “CFC International” (http://www.cfcsyndrome.org/) recomenda as 

seguintes avaliações e tratamentos aos pacientes: avaliação neurológica, ressonância 

magnética nuclear do encéfalo (RMN) para detecção de alterações estruturais cerebrais, 

eletroencefalograma (EEG) caso haja suspeita de convulsões, acompanhamento de 

crescimento e do desenvolvimento psicomotor, exames oftalmológicos freqüentes, 

avaliações auditivas periódicas, avaliação nutricional e alimentar, adesão precoce as 

terapias (exemplos: Terapia Ocupacional, fonoterapia, fisioterapia) para estimulação de 

desenvolvimento motor, da linguagem, de crescimento e intelectual e por fim 

tratamento realizado em equipe multidisciplinar de saúde. No Brasil tais iniciativas 

ainda são pouco freqüentes, e não há até o momento nenhum grupo ou associação 

formada por pais de pacientes CFC.  

 

1.3 Avaliação Neuropsicológica  



 8 

A neuropsicologia pode ser entendida como uma ciência aplicada que investiga 

as relações entre o sistema nervoso, a cognição e o comportamento, contribuindo na 

análise das expressões comportamentais advindas de disfunções cerebrais (LEZAK, 

1995; NITRINI, CARAMELI & MANSUR, 1996; GIL, 2005). 

A capacidade do ser humano para adaptar-se e utilizar as experiências e os 

elementos de seu entorno de maneira mais ou menos adequada depende de sua base 

biológica e dos meios sociais e educacionais a que tem acesso. Como base biológica, o 

cérebro disponibiliza instrumentos pelos quais o homem pode adquirir conhecimento; 

esses instrumentos são conhecidos como funções corticais superiores, e fazem parte do 

campo de estudo da neuropsicologia (NOGUEIRA, CASTRO, NAVEIRA, 

NOGUEIRA-ANTUÑANO, NATINZON, GIGLI ET AL. 2005). A linguagem, 

atenção, memória, funções visos-espaciais e percepção fazem parte das funções 

corticais superiores.  

A avaliação neuropsicológica por sua vez, diz respeito ao método utilizado 

para investigação destas funções e pode cumprir quatro finalidades, em separado ou de 

forma conjunta:  

(A) Psicodiagnóstico, que é o diagnóstico psicológico de transtornos emocionais 

e comportamentais; 

(B) Identificação e planejamento dos cuidados e manejo adequados para os 

pacientes, em consonância com suas condições clínicas e ambientais;  

(C) Reabilitação, indicação de terapias de estimulação adequadas às 

necessidades do caso (fonoterapia, psicoterapia, reabilitação neuropsicológica, dentre 

outras);  
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(E) Pesquisa, especialmente sobre as bases neurobiológicas do comportamento. 

Quanto à organização, para a avaliação neuropsicológica dispõe-se de testes 

compilados em baterias, que podem ser fixas ou flexíveis. As baterias fixas são bem 

estruturadas, em geral indicadas para uma população que apresente um determinado 

transtorno, e necessitam de mais tempo para serem aplicadas, por vezes horas, o que 

pode dificultar ou mesmo impossibilitar seu uso em algumas situações (LEFÈVRE, 

1998). A vantagem do uso de baterias fixas está na possibilidade de se obter uma visão 

geral da capacidade cognitiva do examinando, por meio de pontuação, avaliação e 

interpretação confiáveis; como desvantagem, cita-se a falta de flexibilidade na 

exploração diagnóstica. Um exemplo de bateria fixa é a Luria-Nebraska (LEFÈVRE, 

1989. 

Nas baterias flexíveis a escolha e seleção dos testes que serão utilizados são 

feitas pelo neuropsicólogo com base em sua experiência, de forma a enfatizar os dados 

qualitativos. Este tipo de bateria envolve protocolos bem planejados e pautados em 

pesquisas prévias do mesmo quadro diagnóstico (LEFÈVRE, 1989).  

Atualmente a avaliação neuropsicológica é estruturada de forma particular de 

acordo com a faixa etária em questão, ou seja, o público infantil, adulto ou idoso; cada 

qual com suas especificidades, estes indivíduos demandam testes padronizados e com 

características distintas.  

Em crianças, o principal objetivo da avaliação neuropsicológica reside na 

identificação precoce de alterações no desenvolvimento cognitivo e comportamental, 

configurando-se atualmente, como um dos componentes essenciais das consultas 

periódicas em saúde infantil. Na avaliação infantil há de se atentar para a escolha dos 
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instrumentos adequados, como escalas para avaliação do desenvolvimento e testes 

neuropsicológicos, que atuam na prevenção e detecção precoce de distúrbios do 

desenvolvimento/aprendizado, de maneira a promover um mapeamento qualitativo e 

quantitativo das áreas cerebrais e suas interligações (sistema funcional), possibilitando 

intervenções terapêuticas precoces e precisas (COSTA, AZAMBUJA, PORTUGUEZ, 

COSTA, 2004).  

O uso de testes neuropsicológicos no estudo de déficits cognitivos associados a 

quadros com sintomas psicóticos e alterações comportamentais ganhou grande impulso 

nas últimas décadas, ampliando a utilização dos modelos neuropsicológicos para o 

entendimento dos mais diferentes transtornos (DALGALARRONDO, 2000). A 

avaliação cognitiva e neuropsicológica vem assim sendo amplamente utilizada na 

identificação de associações entre alterações neuropsicológicas e quadros de alterações 

comportamentais em diferentes transtornos, como por exemplo, a esquizofrenia 

(ALMEIDA, 1995; ROZENTHAL, 2000; ABAD & MATTOS, 2001). 

No tocante às síndromes genéticas, nota-se um crescente interesse na utilização 

da avaliação neuropsicológica como componente do processo de diagnóstico (DILTS, 

MORRIS & LEONARD, 1990; SCHAPIRO, HAXBY & GRADY, 1992; SCHAPIRO, 

MURPHY, HAGERMAN, AZARI, ALEXANDER, MIEZEJESKI ET AL. 1995; 

VICARI, BELLUCI & CARLESIMO, 2005; VICARI & CARLESIMO, 2006). Estes 

trabalhos são dotados de especial importância, pois demonstram que ao avaliar o 

potencial cognitivo ou mesmo ao realizar uma avaliação neuropsicológica, não se 

restringe o indivíduo a um determinado QI (coeficiente de inteligência) ou a habilidades 

e dificuldades específicas. Na verdade, com estes procedimentos, é aberto um campo de 

pesquisas e reflexão que podem contribuir para determinar como lidar e estimular cada 
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paciente de maneira a promover suas potencialidades. O levantamento do QI é em geral, 

o primeiro passo para investigação do funcionamento cognitivo, a avaliação 

neuropsicológica especializada (com seleção de testes para ampliação do estudo do 

caso) seria o procedimento seguinte, a ser adotado quando há indícios de habilidades ou 

déficits específicos (GILMOUR, 2005).  

A medida do QI é relevante, mas somente com investigação específica de outros 

aspectos, como atenção, memória, funções visoconstrutivas e linguagem, se faz possível 

o estabelecimento de um perfil neuropsicológico e de planejamento de reabilitação 

adequados.   

 
1.4 Habilidades Adaptativas 

O comportamento adaptativo é definido como o conjunto de habilidades 

conceituais, sociais e práticas adquiridas pela pessoa para corresponder às demandas da 

vida cotidiana (LUCKASSON, BORTHWICK-DUFFY, BUNTIX, COULTER, 

CRAIG, REEVE ET. AL., 2002). Limitações nessas habilidades podem prejudicar a 

pessoa nas relações com o ambiente e dificultar o convívio no dia a dia.  

Como já citado, os estudos apontam para uma estimativa de que 81% dos 

pacientes com CFC tenham deficiência intelectual (KAVAMURA, 2003). Portanto, a 

avaliação das habilidades adaptativas é muito importante na descrição do perfil 

comportamental desses pacientes, visto que indivíduos com deficiência intelectual 

apresentam prejuízos nestas habilidades (LUCKASSON BORTHWICK-DUFFY, 

BUNTIX, COULTER, CRAIG, REEVE ET. AL., 2002). 

 

      A American Association on Mental Retardation (AAMR), associação internacional 

de referência destinada ao estudo, pesquisa e divulgação de conceitos e práticas 
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relacionadas à Deficiência Mental, teve sua nomenclatura alterada para American 

Association on Intelectual Disabilities (AAIDD), em função da mudança nos conceitos, 

compreensão e nomeação da deficiência mental (antes: mental retardation e agora: 

intelectual disabilities. No Brasil antes: deficiência mental e agora: deficiência 

intelectual). Atualmente, o sistema 2002, voltado para o diagnóstico da Deficiência 

intelectual, proposto pela AAIDD, preconiza a divisão das habilidades adaptativas em 

três grandes grupos: Habilidades Conceituais; Habilidades Sociais e Habilidades 

Práticas. O quadro abaixo traz a descrição e exemplos de cada grupo: 

 

Habilidades Conceituais Habilidades Sociais  Habilidades Práticas  

Relacionadas aos aspectos 
acadêmicos, cognitivos e de 
comunicação. 

Relacionadas à competência 
social 

Relacionadas ao exercício da autonomia 

Exemplos:  Exemplos: Exemplos:  
     

Linguagem Responsabilidade Atividades da vida diária 

Leitura e escrita Auto-estima Alimentar-se e preparar alimentos 

Exercício da autonomia Habilidades interpessoais Arrumar a casa 

  Credulidade Deslocar-se de maneira independente 

  Ingenuidade Utilizar meios de transporte 

  Observância de regras, normas e 
leis 

Tomar medicação 

  Evitar vitimização Manejar dinheiro 

    Usar telefone 

    Cuidar da higiene e do vestuário 

     

    Atividades ocupacionais: 

    Laborativas e relativas a emprego e 
trabalho 

    Atividades que promovem a segurança 
pessoal 

 

Dentre as escalas utilizadas para avaliação dos comportamentos adaptativos, as 

sugeridas pelo Sistema 2002 da AAIDD são:  
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(A)Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS)-(SPARROW, BALLA & 

CICCHETTI, 1984). 

(B)AAMR Adaptive Behavior Scales (ABS)-(NIHIRA, LELAND & 

LAMBERT, 1993); 

(C) Scales of Independent Behavior- SIB-R (BRUININKS, WOODCOCK, 

WEATHERMAN & HILL, 1996)  

(D) Comprehensive Test of Adaptive Behavior-Revised (CTAB-R); 

 (E) Adaptive Behavior Assesment System (ABAS). 

Atualmente está sendo padronizada pela AAIDD a nova versão da ABS, a 

Diagnostic Adaptive Behavior Scale (DABS) com previsão de comercialização para 

2010 nos EUA. Esta versão engloba a faixa-etária dos 4 aos 21 anos e abrange a análise 

das habilidades adaptativas de acordo com os três grandes grupos propostos pelo 

Sistema 2002 (habilidades conceituais, sociais e práticas). 

Estas escalas ainda não foram adaptadas e normatizadas para a população 

brasileira, o que dificulta na avaliação padronizada. O sistema 2002 sugere ainda que 

preferencialmente as limitações nas habilidades adaptativas devem ser determinadas 

quantitativamente, utilizando-se da pontuação dos instrumentos e suas respectivas 

tabelas de normatização de dados. Entretanto, o uso exclusivo de instrumentos objetivos 

pode ser questionado, visto que os comportamentos adaptativos envolvem aspectos 

subjetivos, interativos e contextuais que devem ser avaliados (CARVALHO & 

MACIEL, 2003).  Variáveis culturais também são consideradas pela própria AAIDD 

como fonte de impacto considerável no desenvolvimento e manifestação das habilidades 
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adaptativas, visto que compreendem o conjunto de valores e crenças que são aprendidos 

e adotados como conseqüência da convivência de um determinado grupo de pessoas 

(GRAIG & TASSÉ, 1999). Assim, escalas regionalizadas construídas com base nas 

peculiaridades de cada grupo social são mais confiáveis. Como ainda não há escalas 

construídas com base na realidade brasileira, a utilização de entrevistas estruturadas 

focando os comportamentos adaptativos pode ser mais válida e confiável.  

Pensando que a população de CFC, de acordo com os relatos, apresenta 

deficiência intelectual em 81% dos casos e tem manifestação em diferentes culturas, 

países e classes sociais, a avaliação das habilidades adaptativas dos indivíduos afetados 

pode contribuir para identificar similaridades e diferenças no perfil de adaptação social 

e cotidiana , além de oferecer informações substanciais para a sua inserção social. 

 

1.5 Estudos de Fenótipo comportamental 

O termo fenótipo comportamental foi introduzido por Nyhan (1972), como um 

padrão de comportamentos, cognições, linguagem, habilidades motoras e sociais com 

uma base biológica comum. Incluindo também a interferência ambiental, esse conceito 

sugere que em determinadas síndromes há uma maior freqüência de comportamentos 

específicos. Portanto, o conceito de fenótipo comportamental designa padrões de 

comportamento determinados geneticamente.  

Ao atribuir determinado fenótipo comportamental como característico de uma 

síndrome, não se está propondo que todas as pessoas afetadas por tal síndrome terão 

todos os comportamentos especificados, mas sim que há uma maior prevalência de 

características específicas no âmbito comportamental, cognitivo e até mesmo das 

relações sociais (O’BRIEN, 2000).  
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Outra importância de se pesquisar o fenótipo comportamental está no fato de que 

sua análise também permite o planejamento e efetivação de programas de intervenção, 

no âmbito da saúde e educação. Pode-se considerar que, em geral, crianças com 

deficiência intelectual de base genética buscam menos experiências que poderiam 

enriquecer seu desenvolvimento cognitivo. Assim, a deficiência intelectual pode gerar 

mais deficiência intelectual, pela falha na busca independente por estimulação no 

ambiente. Essa questão sinaliza para a importância da estimulação precoce, que apesar 

de talvez não modificar a influência direta dos genes, é capaz de limitar a influência 

genética evocativa e ativa (ARTIGAS-PALLARÉS, GABAU-VILA & GUITART-

FELIUBADALÓ, 2006). 

Os fenótipos comportamentais de algumas síndromes vem sendo estudados há 

algumas décadas, com benefícios evidentes para a população analisada. Dentre essas se 

destacam a síndrome de Williams (SW) e a síndrome de Prader-Willi (MERVIS & 

KLEIN-TASMAN, 2000; DEUTSCH, ROSSE E SCWARTZ, 2007). Já é conhecido, 

por exemplo, que na SW o funcionamento cognitivo é caracterizado por funções de 

memória auditiva e linguagem com maior potencialidade e dificuldade acentuada nas 

funções visos-espaciais e visoconstrutivas (MERVIS & KLEIN-TASMAN, 2000). As 

pesquisas sobre os aspectos comportamentais das pessoas com SW sugerem tendência à 

alta sociabilidade (“overfriendliness”) e grau acentuado de empatia. Ou seja, no que se 

refere ao comportamento adaptativo, as habilidades de socialização são, em geral, bem 

desenvolvidas e se manifestam, por exemplo, na presença de iniciativa na interação 

social e facilidade na comunicação. Por outro lado, as habilidades motoras e da vida 

prática são consideradas mais defasadas na esfera do comportamento (MERVIS & 

KLEIN-TASMAN, 2000; DEUTSCH, ROSSE & SCWARTZ, 2007). Embora alguns 

autores considerem os dados sobre o perfil cognitivo na SW ainda inconsistentes, a 
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presença de déficits visos-espaciais, facilidade no reconhecimento de expressões faciais 

e nas habilidades de linguagem já são reconhecidas como características cognitivas 

freqüentes (DEUTSCH, ROSSE & SCWARTZ, 2007). O conhecimento de tais 

habilidades permite direcionar o tratamento dos pacientes com SW, desde bebês. Em 

função da memória auditiva ter sido evidenciada como uma área de grande 

potencialidade  por métodos quantitativos e também através da observação clínica 

qualitativa de grupos de pacientes, foi possível identificar a facilidade e interesse que 

esse grupo tem por música, que hoje em dia é utilizada como parte dos tratamentos. 

Evidencia-se assim, os benefícios concretos que a identificação do perfil 

comportamental pode oferecer.  

 

Ainda não são conhecidos questionários específicos para avaliar 

comportamentos típicos de síndromes genéticas, porém são encontradas escalas para 

avaliação de alguns quadros como o autismo, transtornos psiquiátricos e 

comportamentos disfuncionais. Trata-se de questionários ainda não padronizados para a 

população brasileira, tais como: 

(A) Questionários para Transtornos de espectro autista 

•   Childhood Autism Rating Scale (CARS),  

• Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R),  

• Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS).  

(B) Questionários para diversos transtornos psiquiátricos 

• Child Behaviour Checklist de Achenbach (CBCL),  

• Conners’ Parent Rating Scale,  

• Conners’ Teacher Rating Scale,  

• Developmental Behaviour Checklist.  
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(C) Questionários para detectar comportamentos disfuncionais  

• Aberrant Behavior Checklist, el Society for the Study of Behavioural,  

• Phenotypes Postal Questionnaire,  

• Vineland Adaptive Behavior Scales. 

 

Alguns comportamentos específicos nas síndromes genéticas, que muitas vezes 

são claramente identificados através da observação clínica ou relato dos pais, não são 

passíveis de serem identificados por escalas ou outros instrumentos, como seu exemplo 

os aspectos pragmáticos da linguagem, a sociabilidade ou facilidade de interação social. 

Esse fato reitera o notável papel na investigação de fenótipos que os relatos dos 

familiares desempenham. Encontros e discussões de familiares acontecem em alguns 

países anualmente. Em geral, a importância desses encontros está no fato de que as 

famílias levantam problemas cotidianos e comportamentos dos indivíduos, que muitas 

vezes são desconhecidos pelo médico (O’BRIEN, 2000). 

Como já mencionado, nos EUA existe um grupo de pais que fundou uma 

associação voltada para a pesquisa e organização de informações de pacientes CFC. No 

Brasil, não se tem noticias sobre associação desse gênero voltada aos indivíduos com 

CFC.  

A ciência genética considera o indivíduo de maneira ampla, com predisposições 

físicas e comportamentais que podem ou não ser desencadeadas pelo meio. Considera 

assim, a influência da educação, família e do ambiente como um todo somados as bases 

genéticas (O’BRIEN, 2000).  

Embora a relevância da investigação do fenótipo comportamental seja bastante 

destacada pela maioria dos pesquisadores na área, há uma discussão sobre os riscos e 

benefícios que o estudo dos fenótipos pode vir a promover. O determinismo genético é 
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um ponto central nestas discussões, ou seja, se o indivíduo nasce com certa alteração 

genética, quando recebe seu diagnóstico tanto molecular quanto no que diz respeito ao 

seu fenótipo de comportamento, estaria fadado a se desenvolver de maneira compatível 

com tal quadro uma vez que este seria impossível de ser modificado. Uma possível 

conseqüência desta visão determinista seria a estigmatização e segregação do individuo 

de seus grupos sociais (O’BRIEN, 2000).  

1.5.1 As síndromes “neuro-cardio-facio-cutâneas” X Fenótipos comportamentais: 

 O termo “síndromes neuro-cardio-facio-cutâneas” é uma designação 

relativamente recente, utilizada para se referir a um grupo de síndromes que inclui a 

neurofibromatose tipo 1; a síndrome de Leopard; a síndrome de Noonan, de Costello e a 

Cardiofaciocutânea. Esse grupo compartilha as seguintes características: nível de 

deficiência intelectual variado, alterações cardíacas, dismorfismos faciais, baixa 

estatura, macrocefalia e alterações de pele. Além disso, os pacientes com essas 

síndromes apresentam risco aumentado para tumores malignos (neoplasias), exceto na 

síndrome CFC (DENAYER & LEGIUS, 2007). 

Dentre as síndromes neuro-cardio-facio-cutâneas, a Síndrome de Costello (SC) e 

de Noonan (SN), principais diagnósticos diferenciais da CFC, vem sendo recentemente 

investigadas quanto ao aspecto comportamental e de funcionamento cognitivo.  

Estudos dos fenótipos-comportamentais da SN descrevem que os indivíduos 

apresentam atraso no desenvolvimento da linguagem, nível intelectual variando da 

normalidade até grau moderado de deficiência intelectual, transtornos de aprendizagem 

de graves a moderados, alterações visoconstrutivas e dificuldade de acesso lexical 
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(SHARLAND, BURCH, MCKENNA & PATON, 1992; RUGGIERI & ARBERAS, 

2003). 

Horiguchi & Takeshita (2003) realizaram estudo sobre o desenvolvimento 

neuropsicológico de um garoto de 10 anos de idade com SN, e observaram inteligência 

normal, mas com prejuízos na percepção visual e atenção. As alterações de percepção 

visual e a hiperatividade melhoraram após os nove anos de idade, mas a desatenção 

aumentou. As características comportamentais e o perfil cognitivo deste caso 

assemelham-se aqueles presentes no transtorno do déficit de atenção/hiperatividade. Os 

autores sugeriram a importância da investigação adequada do desenvolvimento 

cognitivo na SN com foco nas funções de atenção.  

Correlações genótipo-fenótipo da SN sugerem que pacientes com mutações no 

PTPN11 apresentam associação significativa com a presença de estenose da válvula 

pulmonar, baixa estatura e deformidades no tórax. Já os que não o gene PTPN11 

mutado, apresentam mais freqüentemente cardiomiopatia e menos características faciais 

típicas (DENAYER E LEGIUS, 2007).  

Pacientes com SC já foram identificados como sociáveis de personalidade 

humorística e alegre (FRYNS, VOGELS, HALGEMAN, EGGERMONT, & 

VANDENBUGHE, 1994). 

Em estudo relativamente recente (AXELRAD, GLIDDEN, NICHOLSON & 

GRIPP, 2004), 18 pacientes com SC com idades variando de 3 a 20 anos foram 

avaliados por meio de testes neuropsicológicos de linguagem (Leiter-R, Brief-IQ e 

Peabody Picture Vocabulary Test- PPVT-III). Para investigação de aspectos 

comportamentais foram utilizados o Child Behavior Checklist (CBCL) e a Escala 
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Vineland de Comportamentos Adaptativos. A amostra apresentou variação de 

deficiência intelectual grave a limítrofe. A linguagem receptiva apresentou-se com 

variação também da média até 4 desvios padrões abaixo da média. A pesquisa sugere 

habilidade de interação social superior às funções cognitivas. 

 Mesmo diante da existência de exames moleculares, em razão do seu custo e do 

difícil acesso no Brasil, o diagnóstico diferencial na CFC ainda é realizado 

principalmente com base nas alterações ectodérmicas típicas (DENAYER E LEGIUS, 

2007). Portanto, a descrição detalhada de um fenótipo cognitivo e comportamental 

poderia ser útil para o diagnóstico diferencial. Ion, Tartaglia, Song, Kalidas, Van Der 

Burgt, Shaw, et al. (2002) apontam para a necessidade de estudos que utilizem 

avaliações neuropsicológicas padronizadas para que sejam delineados déficits 

específicos nos pacientes CFC.  

 Embora presença de deficiência intelectual de moderada a grave seja relatada na 

maior parte dos estudos sobre CFC, somente poucos artigos relatam o método utilizado 

na avaliação do nível intelectual. Sabatino, Verroti, Domizio, Angelozzi, Chiarelli, & 

Neri (1997) reportam dois casos, um deles do sexo masculino, acompanhado desde os 

18 meses, quando foi submetido a escala Brunet-Lezine (instrumento para avaliação do 

neurodesenvolvimento nos primeiros anos de vida). O participante apresentou atraso 

cognitivo moderado, especialmente psicomotor. Com três anos de idade, não seguia 

ordens e falava somente seis palavras. Aos 11 anos e 8 meses, foi aplicada a escala 

WISC-R, com resultado indicando deficiência intelectual (QI-37). Os autores referem 

também resposta reduzida a dor, linguagem acentuadamente comprometida e falha 

grave na interação social.  O outro caso reportado, uma criança de sexo feminino, foi 

acompanhada desde os três anos de idade, sendo submetida a escala BABY-WISC 
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(escala Wechsler para pré-escolares, a WPPIS) com desempenho também compatível a 

deficiência intelectual (QI-51). Também foi relatado comprometimento da linguagem, 

atenção e interação social. 

Em 1996, foi descrito um caso de paciente CFC com nível intelectual normal, no 

entanto, tal estudo não descreve o método de avaliação cognitiva empregada 

(MANOUKIAN, LALATTA, SELICORNI, TADINI, CAVALLI & N ERI 1996).  

A descrição existente acerca do desenvolvimento neuromotor dos indivíduos com 

CFC, aponta para alterações na coordenação motora de grau moderado a grave, 

prejuízos na linguagem e atenção (GREBE & CLERICUZIO, 2000; GROSS-TSUR, 

GROSS-KIESELSTEIN, AMIR, 1990).    

Até o presente momento ainda são raros os estudos com foco nas funções 

neuropsicológicas, como atenção, memória, funções executivas, visoconstrutivas e  

comportamento na síndrome CFC. Os relatos de caso, em geral, não sugerem 

instrumentos para avaliação e não descrevem perfil de funcionamento cognitivo ou 

comportamental.  

 

 

 

 

2- OBJETIVOS 
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O objetivo principal deste estudo de casos foi descrever o nível intelectual, funções 

neuropsicológicas (habilidades visoconstrutivas, de linguagem, memória, atenção) e 

aspectos comportamentais em uma amostra de 13 pacientes brasileiros com diagnóstico 

de CFC, visando contribuir para a compreensão do fenótipo neuropsicológico desta 

síndrome.  

3- CASUÍSTICA E MÉTODOS  

 3.1 Participantes CFC 

A amostra incluiu 13 pacientes brasileiros com diagnóstico de CFC, com idade 

de 5 a 32 anos, sendo a maioria do sexo masculino (apenas dois do sexo feminino). O 

diagnóstico foi realizado pela equipe médica do Centro de Genética Médica da 

Universidade Federal de São Paulo, de acordo com o índice CFC (KAVAMURA, 1998, 

2002); que atualmente sugere o diagnóstico da CFC como um instrumento de 

observação clínica confiável e eficaz; e em alguns casos, com exames moleculares, 

anteriormente realizados, confirmando mutações no BRAF e MEK 2.  

Os pacientes que estiveram por no mínimo um ano inseridos em algum tipo de 

terapia (fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, psicomotricidade, 

hidroterapia, escola especializada) foram considerados como tendo estimulação: sim na 

tabela, aqueles que receberam mais de um atendimento especializado por no mínimo um 

ano foram classificados como: sim +, e os que nunca estiveram em terapias receberam 

um não.  

 

 

 
Tabela I- PARTICIPANTES DA AMOSTRA (ÍNDICE CFC E EXAME MOLECULAR):    
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Participantes Sexo Idade Índice 
CFC 

Presença mutação Estimulação 

1 Masc.  13.2 14,12 MEK2, exon 7,  K237R Não 

2 Masc. 13.11 17,3 NR Sim+ 

3 Masc. 17.11 19,7 NR Sim+ 

4 Masc. 17.10 15,77 NR Sim 

5 Masc.  19.5 15,3 NR Sim+ 

6 Masc. 20.6 17,3 BRAF, exon 6,   A246P Sim + 

7 Masc. 26.4 14,7 BRAF, exon 6,  A246P Sim+ 

8 Masc. 32 19,5 BRAF, exon 11, G469E Não 

9 Fem. 7.3 14,20 BRAF, exon12, E501G Não 

10 Masc.  6 16,4 NR Não 

11 Masc. 18.11 18,15 NR Sim+ 

12 Fem. 5.5 18,74 NR Sim 

13 Masc. 31 15,75 NR Sim+ 

 

Índice CFC- Valores para a síndrome CFC- Média- 14,7 mediada 11,3  desvio-padrão-2,6 
                     Valor máximo- 19,4     Valor mínimo- 9,5 
                      NR- não realizado. 

 

3.1.3 Bateria Neuropsicológica  

A bateria de testes utilizados para avaliação neuropsicológica foi flexível, visto 

que foram compilados testes e então confeccionado um protocolo específico para a 

avaliação dos pacientes  

 

Para a avaliação intelectual foi utilizada a versão brasileira da Escala das 

Matrizes Coloridas de Raven (ANGELINI, ALVES, CUSTÓDIO, DUARTE, & 

DUARTE, 1999). A escolha desta escala não-verbal se deu em razão de alguns 

pacientes apresentarem comprometimento da linguagem expressiva oral. Também para 

avaliação cognitiva foi utilizado o Desenho da Figura Humana (WECHSLER, 2003), 
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medida que também não é dependente das habilidades verbais. Foi ainda desenvolvida 

uma metodologia para avaliação do grafismo, em razão das limitações cognitivas dos 

participantes para compreensão e realização da Escala Raven e do Desenho da Figura 

Humana. Em função do comprometimento na linguagem expressiva oral identificado 

em alguns pacientes da amostra, optou-se por não utilizar as escalas Weschler (WISC e 

WAIS), pensando-se em avaliar todos os sujeitos com o uso de um mesmo instrumento.  

Segue descrição do teste e das tarefas: 

Matrizes Progressivas Coloridas de RAVEN- De acordo com a teoria do fator g 

desenvolvida por Spearman em 1927 (ALMEIDA, 2002) a inteligência pode ser 

definida através de um único fator simples (fator G) envolvido nas atividades 

intelectuais e responsável pela maior parte da variância encontrada nos testes. Porém, 

em sua teoria Spearman também expõe que em cada teste existiria um fator específico 

(fator S), não generalizável a todos os testes. Os dois fatores teriam origem distinta. O 

fator geral tem origem essencialmente biológica e inata, já os fatores específicos são 

decorrentes da aprendizagem podem ser treináveis e educáveis, mas são ativados pelo 

fator G. A aplicação prática do fator G envolve três leis de construção de conhecimento: 

(a) a apreensão da experiência, (b) a dedução de relações e (c) a dedução de correlatos. 

Assim, os testes que avaliam esse tipo de inteligência demandam do sujeito os seguintes 

processos cognitivos: a identificação de conteúdo figurativo-abstrato dos itens, lidar 

com o aspecto de novidade da tarefa (itens) e focar-se nos processos de raciocínio. 

(ANGELINI, ALVES, CUSTÓDIO, DUARTE, & DUARTE, 1999; ALMEIDA, 2002). 

A escala Raven é baseada nessa teoria. O instrumento consiste em um caderno 

de aplicação, com estímulos que tem partes faltantes e seis opções de combinações, o 

objetivo é que o sujeito faça associações e identifique qual é a parte faltante. 
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Avaliação do Grafismo- Através do desenho infantil é possível observar diversos 

aspectos, como as fases do desenvolvimento do grafismo, nível de inteligência, 

motricidade, traçado e destreza manual, noção espacial e de forma, percepção visual, 

expressão, personalidade, psicopatologia, dentre outros (CAMPOS, 1973). 

O desenho evolui de acordo com a idade em crianças com desenvolvimento 

neuromotor adequado; assim a elaboração do sistema gráfico está atrelada à evolução 

psicomotora. O rabisco a princípio é um ato motor, sendo que o grafismo voluntário só 

surge à medida que a criança percebe que seu gesto deu origem a um traço e que ela 

pode tornar a fazê-lo, identificando neste momento que há uma relação de causalidade 

entre a ação de rabiscar e a persistência do traço (WESCHLER, 2003; MÈREDIEU, 

1974). Marthe Bernso apud Mèredieu (1974) identifica três estágios do rabisco: estágio 

vegetativo motor (por volta dos 18 meses), estágio representativo (entre 2 e 3 anos) e 

estágio comunicativo (inicia-se entre os 3 e 4 anos). No estágio vegetativo motor a 

criança não retira o lápis da folha, e seu traçado é mais ou menos arredondado, convexo 

ou alongado. No estágio representativo, aparecem os esboços, delineamentos de formas, 

a criança já é capaz de levantar o lápis do papel, o que possibilita o aparecimento de 

formas isoladas, e da capacidade de alternar entre traçado contínuo e descontínuo, neste 

estágio também há uma tendência de que a criança comente verbalmente seu desenho. 

Por fim, no último estágio do rabisco, o comunicativo, a criança apresenta o desejo de 

escrever, que é representado por uma escrita fictícia, com letras que buscam reproduzir 

a escrita dos adultos. Neste estágio há uma prevalência de formas circulares, os 

primeiros rabiscos aqui aparecem na forma de espirais ovaladas, já que há dificuldade 

na representação de ângulos agudos, que dependem de uma freada, pode-se pensar em 

um controle inibitório do gesto.  
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Enquanto que os traçados circulares podem ser realizados muito precocemente, 

já por volta do primeiro ano da criança, a confecção de linhas retas só é possível mais 

ou menos aos cinco anos de idade, além disso, é interessante comentar que as linhas 

verticais a princípio aparecem mais frequentemente do que as horizontais.  

Existem criticas acerca do uso do desenho como medida de avaliação cognitiva 

na adolescência, visto que, nessa fase o indivíduo é mais auto-crítico de suas 

habilidades de desenho, e como estratégias compensatórias, pode fazer caricaturas ou 

desenhos estereotipados. WECHSLER (2003) sugere o uso do desenho como 

instrumento de avaliação cognitiva dos 5 aos 12 anos de idade. Após esse período 

observa-se estabilização nos conceitos cognitivos envolvidos no desenho, e o 

instrumento passa a ser válido na investigação de aspectos emocionais. No entanto, 

apesar dos participantes desta amostra que responderam adequadamente ao teste do 

desenho da figura humana apresentarem idade cronológica superior a 12 anos, o 

desenvolvimento cognitivo destes não foi compatível, o que possibilitou o uso do 

instrumento para investigação cognitiva.  

Portanto, para a avaliação do desempenho dos participantes em termos do 

grafismo foram propostos os seguintes critérios:  

(A)-Sem interesse por lápis e papel- Foi assim classificado o desempenho dos 

participantes que não demonstraram nenhum tipo de interesse pelo uso de lápis e papel, 

e não identificaram a funcionalidade do lápis, jogando-o no chão quando apresentado ou 

manipulando sem objetivo.  

(B)-Exploração gráfica- Classificou-se assim o desempenho dos participantes 

que fizeram uso do lápis no papel, identificaram a funcionalidade do lápis colocando-o 

sobre o papel, porém não foram capazes de reproduzir traços feitos pela examinadora. 
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(C)-Rabisco- Classificou-se assim o desempenho dos participantes que 

reproduziram traços sem direção feitos pela examinadora, mas não deram nenhum 

significado para seu traçado.  

(D)-Garatuja-  Classificou-se assim o desempenho dos participantes que além 

de reproduzirem traços sem direção, atribuíram significação para seus desenhos (por 

exemplo, alguns traços eram nomeados pelos próprios participantes como: carros, uma 

flor ou uma menina). 

(E)-Figura humana com três partes- Classificou-se assim o desempenho dos 

participantes que realizaram o desenho de uma figura humana com pelo menos três 

partes (cabeça e braços, ou então cabeça e pernas) 

(F)-Figura humana com seis partes- Classificou-se assim o desempenho dos 

participantes que realizaram o desenho de uma figura humana com seis partes, ou seja, 

um desenho completo (com cabeça, tronco e membros). 

No presente estudo, a solicitação feita aos participantes quanto ao tipo de 

desenho variou de acordo com sua compreensão e nível cognitivo. Em alguns casos a 

avaliação foi feita quanto ao interesse ou não pelo uso do material apresentado (papel e 

lápis), visto que alguns não demonstraram significação de tais objetos e não 

manipularam os mesmos. Em outros casos foi perguntado sobre a simbolização do 

grafismo, ou seja, atribuição de algum significado a produção realizada. Quando os 

sujeitos apresentavam condições psicomotoras e cognitivas para realização do grafismo, 

foi solicitada a realização do desenho de uma pessoa/figura humana.  

 

Desenho da Figura Humana (DFH)- Trata-se de um teste que avalia o desenvolvimento 

cognitivo de crianças dos 5 aos 12 anos, utilizando o desenho da figura humana. No 

Brasil o desenho da figura humana é tradicionalmente utilizado por profissionais como 
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medida de personalidade, com foco nas interpretações projetivas pautadas nas teorías 

psicanalíticas, o uso do desenho infantil como método padronizado e eficiente do 

desenvolvimento cognitivo infantil é mais difundido entre profissionais de outros países 

(WECHSLER, 2003). A pesquisa de WECHSLER (2003) comprova a validade da 

aplicação do desenho da figura humana como medida do desenvolvimento e 

educacional, exercendo função auxiliar no diagnóstico de crianças com dificuldades de 

aprendizagens, déficits de atenção ou outras dificuldades do desenvolvimento. 

 A tarefa consiste em solicitar que o participante desenhe em uma folha em 

branco um desenho de uma pessoa. Foi solicitado somente o desenho da figura 

masculina. 

Os desenhos da figura humana foram avaliados de acordo com os dados da 

amostra brasileira (WECHSLER, 2003). Foi utilizada como referência a tabela 

compatível a 11 anos e 6 meses a 12 anos de idade, em razão de ser a idade considerada 

limite para o desenvolvimento cognitivo de compreensão e reprodução das funções 

gráficas, tabela de resultados padronizados para o sexo masculino e desenho da figura 

masculina. 

Para a avaliação de aspectos qualitativos da linguagem, foi utilizada avaliação 

qualitativa estruturada incluindo tarefas de compreensão (seguir instruções verbais, 

repetição de histórias, compreensão de histórias, compreensão de expressões de duplo-

sentido) e tarefas de expressão verbal (nomear figuras e repetição de sentenças) 

(ANEXO B).   

 

Muitos participantes apresentaram comprometimentos importantes na fala assim, 

para avaliação de aspectos qualitativos da linguagem foi desenvolvida metodologia para 

classificação de acordo com os seguintes critérios: 
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(A) Gestual limitada- participante se comunica por gestos simples (apontar, por 

exemplo). 

(B) Gestual elaborada- participante se comunica por gestos sofisticados, faz uso 

de sinais para expressar emoções e para se relacionar. 

(C) Oral limitada- participante fala somente algumas palavras isoladas. 

(D) Oral- participante se comunica com intenção fazendo uso de frases 

 

Na tarefa de repetição de história foi considerada resposta correta a recordação 

de pelo menos três itens da história. Na tarefa de duplo-sentido foi considerada resposta 

correta o acerto das três frases apresentadas. Quanto a nomear figuras, foi considerada 

resposta correta a nomeação de pelo menos 10 itens, utilizadas figuras simples. Na 

tarefa de repetição de sentenças, foram utilizadas as mesmas três frases da tarefa de 

duplo-sentido, considerando-se a repetição correta dos três itens como acerto. Por fim, 

na compreensão de histórias, foi considerada a resposta correta nas duas perguntas (da 

história simples e da complexa) como acerto (ANEXO B).  

Para avaliação de aspectos comportamentais foi utilizado o Child Behaviour 

Checklist- CBCL (BORDIN, MARI, & CAEIRO, 1995). Os resultados foram 

analisados por meio de software.  

  O Child Behaviour Checklist (CBCL) é um questionário que avalia tanto a 

competência social quanto problemas de comportamento em sujeitos de 4 a 18 anos 

(BORDIN, 1995). Deve ser respondido pelos pais ou responsáveis do sujeito. A 

avaliação com o CBCL abrange um checklist que permite traçar um perfil 

comportamental da criança de maneira objetiva e breve, sendo que seu uso isolado da 

observação clínica e anamnese não deve ser adotado como critério diagnóstico.  
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Alguns estudos têm utilizado o CBCL como instrumento de medida para 

avaliação de pacientes com deficiência intelectual (DI). O “The Youth Self-Report” 

(YSR), uma das versões disponíveis do CBCL, já foi utilizado em pessoas com 

deficiência intelectual leve, moderada e desempenho cognitivo limítrofe, e os resultados 

indicam que o CBCL pode ser utilizado com indivíduos com DI (DOUMA; DEKKER; 

VERHULST & KOOT, 2006). O CBCL também foi utilizado em outro estudo que 

discute as diferenças no desenvolvimento dos quadros psiquiátricos em crianças com e 

sem DI e os resultados mostraram que crianças com DI apresentam risco aumentado 

para desenvolvimento de transtornos neuropsiquiátricos, quando comparadas a crianças 

com desenvolvimento típico (DE RUITER, 2007).  

Na seleção de um instrumento para avaliação do comportamento, por exemplo, 

incluímos o CBCL, que apesar de não abarcar a faixa etária acima dos 18 anos de idade 

é uma medida que tem aplicação internacional e vem sendo amplamente utilizada em 

estudos sobre fenótipos comportamentais (VERHOEVEN, 2008). Além disso, o CBCL 

é um dos poucos instrumentos de rastreio comportamental já adaptado à população 

brasileira (BORDIN, MARI, & CAEIRO, 1995). A versão utilizada é normatizada para 

a faixa etária dos 6-18 anos. Assim os pacientes com idade cronológica acima de 18 

anos não foram submetidos a esse instrumento, como também aqueles com idade abaixo 

dos 6 anos.  

A avaliação das habilidades adaptativas foi realizada através de entrevista 

direta com os responsáveis, de maneira qualitativa estruturada, com base em algumas 

das habilidades propostas pela American Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities (AAIDD) (ANEXO B). 

A avaliação neuropsicológica incluiu os seguintes testes:  
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Trail Making Test (TMT)- O TMT foi desenvolvido pelos psicólogos do exército 

americano, o que o faz uma prova de domínio público, que pode ser reproduzido sem 

permissão. O teste consiste em duas folhas, parte A e parte B; na parte A existe uma 

seqüência de números circulados, e na parte B uma seqüência de letras e números 

também em volta de círculos. O examinando é orientado, na parte A, a ligar de forma 

consecutiva os números (que estão desordenados) da forma mais rápida que puder, e 

sem tirar o lápis do papel. Na parte B o mesmo deve ser feito, mas alternando letras e 

números (LEZAK, 1995).  

 A administração não deve ultrapassar cinco minutos. Este teste avalia a atenção, 

e as funções motoras, assim como funções executivas, pois é necessário planejamento, e 

controle inibitório para que os números e as letras sejam conectados corretamente 

(SPREEN & STRAUSS, 1998). O desempenho do sujeito pode ser avaliado em função 

do tempo de execução. 

Dígitos- (ordem direta e inversa)- Trata-se de um subteste da escala WISC III, da escala 

WAIS e da bateria de memória (WMS). Consiste na apresentação de uma sequência de 

números que aumenta gradativamente de acordo com o desempenho do sujeito. A 

recordação na ordem direta (recordação na mesma sequência apresentada) avalia a 

memória de curto prazo verbal, relacionada ao componente alça fonológica da memória 

operacional. Já a ordem inversa avalia a memória também, mas vinculada à capacidade 

do executivo central. O desempenho dos sujeitos é avaliado em função do número 

máximo de dígitos corretamente repetido, em ordem direta e inversa.  

Teste de Cópia e de Reprodução de Memória de Figuras Geométricas Complexas de 

Rey- Trata-se de um teste baseado na cópia de uma figura complexa e sua posterior 

reprodução de memória, que avalia assim habilidades visoconstrutivas e memória visual 

(REY, 1999). O material é composto de um cartão com uma figura complexa. O sujeito 
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deve reproduzir esta figura em uma folha, a cada mudança na construção do desenho o 

examinador deve trocar a cor do lápis usado pelo sujeito e anotar a ordem das cores 

visando analisar o processo de reprodução da figura (LEZAK, 1995). O desempenho 

dos sujeitos é avaliado considerando-se o número de elementos corretamente 

reproduzidos, presentes na figura original.  

 

Blocos de Corsi/ Span visual- É um teste composto por blocos dispostos em um 

tabuleiro de madeira ou plástico, com números visíveis para o examinador, que por sua 

vez, aponta uma seqüência, já pré-estabelecida, que deve ser repetida pelo examinando. 

Avalia a função de memória visespacial. (LEZAK, 1995). O desempenho dos sujeitos é 

avaliado em função do número máximo de cubos corretamente apontado, em ordem 

direta e inversa.  

 

Fluência verbal semântica (FVS) e Fluência verbal fonológica (FAS)- Nesta prova o 

sujeito é solicitado a produzir oralmente o maior número de exemplares em uma 

determinada categoria, animais, por exemplo, e também o maior número possível de 

palavras que comecem com uma determinada letra. É uma medida que avalia a memória 

semântica, e também funções executivas, já que ao selecionar determinadas palavras, o 

sujeito deve inibir a resposta de outras (SPREEN & STRAUSS, 1998). O desempenho 

dos sujeitos é avaliado em função do número de palavras geradas.  

 

Teste de Cópia e de Reprodução de Memória da Figura Complexa de Rey- Já descrito 

acima, este teste baseado na cópia de uma figura complexa e sua posterior reprodução 

de memória, avalia também a percepção visual e a habilidade de construção visomotora 
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(REY, 1999). O desempenho dos sujeitos é avaliado em função do número de elementos 

recordados da cópia efetuada.  

 

Tabela II-  BATERIA NEUROPSICOLÓGICA 

 

Bateria Neuropsicológica   
1-Raven    
Avaliação do grafismo  
Desenho da Figura Humana  
Nível intelectual   
2-Trail Making Teste     
Funções executivas e atenção   
3-Figura Complexa de REY  
Memória visual   
Vísuo-construção   
Vísuo-percepção   
4-Blocos de Corsi/Span 
Visual   
Memória Operacional visual   
5-Repetição de Dígitos  
Memória Operacional verbal  
6-Fluência Verbal Semântica   
Funções executivas   
Linguagem     
7-Fluência Verbal Fonológica   
Funções executivas   
Linguagem     
8-Avaliação Qualitativa Linguagem 
Compreensão e expressão da linguagem 
9- Entrevista qualitativa estruturada 
(AAIDD) 
 Habilidades Adaptativas  
10- Child Behavior Checklist (CBCL) 
Comportamento     
 

 

3.1.4 Procedimentos  

Os pais ou responsáveis assinaram autorizações para participar. Os protocolos de 

avaliação foram aprovados pelo comitê de ética da Universidade Federal de São Paulo, 

com o número de protocolo (CEP-0266/07).   

Os participantes foram avaliados em salas apropriadas no Centro de Genética 

Médica da Universidade Federal de São Paulo, em duas sessões de uma hora. Os pais 
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responderam ao CBCL em outra sala. Todos os procedimentos foram realizados 

individualmente e por um único examinador.  

 

3.2 Análise dos Dados 

Em função da heterogeneidade da amostra com relação a idade, sexo e variáveis 

clínicas, não foram realizadas análises como grupo, sendo os resultados descritos em 

termos de freqüência de ocorrência de déficits.  

O escore obtido em cada teste, por cada paciente foi comparado à média e desvio 

padrão compatível a faixa etária, em dados obtidos em populações normais. Para alguns 

testes (TMT, Figura Complexa de REY, Blocos de Corsi, Repetição de Dígitos, 

Fluência Verbal Semântica e Fonológica) foi então calculado o escore Z, com base na 

seguinte fórmula: 

Escore Z = escore bruto do paciente - média padronizada 

Desvio padrão 

 

De acordo com Spreen & Strauss (1998) esta fórmula pode ser aplicada nos 

testes que possuem dados referentes aos seus resultados na população normal. Quando o 

resultado do escore Z aponta para 1 ou 2 desvios padrão (DP) abaixo da média 

(percentil16 a 3), esse resultado é considerado borderline. A presença de déficit é 

considerada quando o escore Z indica uma distância de 2 a 3 desvios padrão em relação 

a média (-2DP). Quando o escore Z apresenta 3 ou mais desvios padrão abaixo da 

média, esses resultados são considerados inferiores com alta confiabilidade, de acordo 

com Spreen & Strauss (1998). 

 

Tabela III- DESCRIÇÃO QUALITATIVA DOS RESULTADOS A PARTIR DO CÁLCULO DO 

ESCORE-Z 
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Número de DP’s acima 
ou abaixo da média  

Percentil Descrição Qualitativa 

> +3 ↑= 99,9 Muito Superior  
+1,4/+2,5 91 - 99 Superior 
+0,7/+1,3 75 - 90 Médio Superior 
-0,6/+0,6 26 - 74 Médio 
-0,7/-1,3 10 - 25 Médio Inferior 
-1,4/-1,9 3 - 9 Limítrofe 
-2 ↓= 2 Inferior 
Adaptado de Spreen & Strauss (1998). 

 

Foi também realizada avaliação em função da pontuação máxima e mínima 

obtida pela amostra em cada teste, assim como a média e desvio padrão da amostra, tal 

como foi realizado em estudos anteriores com a SC e SN (AXELREAD, GLIDDEN, 

NICHOLSON & GRIPP, 2004; LEE, PORTNOY, HILL, GILLBERG & PATTON, 

2005). 

O teste Raven oferece valores em percentil, assim estes foram convertidos com 

base na metodologia apresentada por AGUIAR (2006) em escores de coeficiente 

intelectual (QI).  

O desempenho dos pacientes com até 13 anos de idade cronológica no teste de 

Dígitos e no teste dos blocos de Corsi, foi investigado comparando-se os resultados com 

dados normativos disponíveis em uma pesquisa nacional sobre desenvolvimento 

neuropsicológico (SANTOS, MELLO, BUENO & DELLATOLAS, 2005). Na Fluência 

Verbal semântica e fonológica até 13 anos foram utilizados os dados disponíveis em 

Rosseli-Cock, et al. (2004). No teste blocos de Corsi, os resultados dos pacientes acima 

de 13 anos foram comparados aos dados normativos disponíveis na 

Weschler Memory Scale-III/ (WESCHLER, 1998). No teste de dígitos e de Fluência 

Verbal Semântica e Fonológica, os resultados dos pacientes com idade cronológica 

superior a 16 anos, foram comparados com dados disponíveis em Spreen & Strauss 

(1998). 
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Os dados normativos utilizados para interpretação da Cópia da Figura Complexa 

de Rey são os disponíveis no manual brasileiro, para todos os participantes (REY, 

1999). O desempenho do TMT foi analisado de acordo com o tempo de execução da 

tarefa de acordo com as normativas disponíveis em Spreen & Strauss (1998). 

 

4- RESULTADOS 

 

Nível intelectual 

 

De acordo com os resultados obtidos na Escala Raven, três indivíduos 

apresentaram classificação no percentil 10, sendo considerados como definidamente 

abaixo da média na capacidade intelectual, enquanto 4 indivíduos apresentaram 

classificação no percentil 5, intelectualmente deficiente. Os outros cinco indivíduos, ou 

seja, a maioria da amostra, obteve classificação abaixo do percentil 1 (escore 0) 

intelectualmente deficiente, pois não conseguiram responder a nenhum item do teste 

Raven.  

Utilizando a conversão dos índices de percentil para QI (AGUIAR, 2006), os 

participantes dessa amostra se situam entre QI- 08 a QI- 31, o percentil alcançado 

variou de 1 a 10, assim a interpretação do QI demonstrou perfil cognitivo variando da 

deficiência intelectual (DI) grave a profunda, como pode ser observado na tabela IV.  
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Tabela IV- NÍVEL INTELECTUAL RAVEN 

CFC Raven 

Percetntil   

Interpretação 

(Raven) 

QI 

 

Interpretação 

(QI) 

1 5* Intelectualmente deficiente 19 DI profunda 

2 5* Intelectualmente deficiente 19 DI profunda 

3 5* Intelectualmente deficiente 19 DI profunda 

4 5* Intelectualmente deficiente 19 DI profunda 

5 10* Definidamente abaixo da média na capacidade 

intelectual 

31 DI grave 

6 10* Definidamente abaixo da média na capacidade 

intelectual 

31 DI grave 

7 10* Definidamente abaixo da média na capacidade 

intelectual 

31 DI grave 

8 0* Intelectualmente deficiente 8 DI profunda 

9 0 Intelectualmente deficiente 8 DI profunda 

10 0 Intelectualmente deficiente 8 DI profunda 

11 1* Intelectualmente deficiente 10 DI profunda 

12 0 Intelectualmente deficiente 8 DI profunda 

13 0* Intelectualmente deficiente 8 DI profunda 

*Tabela teste Raven- idade de referência 11.3 a 11.8 

 
 

 

 

Dos 13 participantes, somente 6 compreenderam as instruções para realização do 

teste do desenho da figura humana. Assim, conforme apresentado na tabela V os 

desenhos dos participantes desse estudo foram classificados da seguinte maneira: 
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Tabela V- FASE DO GRAFISMO 
 
Pacientes 

CFC 
Sem 

interesse 
por lápis e 

papel 

Exploração 
Gráfica 

Rabisco Garatuja Figura 
Humana-3 

partes 

Figura 
Humana- 
6 partes 

1      X 
2      X 
3 X      
4      X 
5     X  
6      X 
7      X 
8 X      
9  X     
10 X      
11     X  
12  X     
13   X    

 
 

  

 
 

Conforme pode ser visualizado na tabela V, houve muita variabilidade nos 

resultados referentes ao grafismo e ao desenho da figura humana. O desempenho dos 

pacientes situou-se em quase todas as fases de desenvolvimento gráfico, exceto na fase 

garatuja.  

 A maior parte dos participantes (53,84 %) foi capaz de realizar o desenho da 

figura humana (com 3 e 6 partes). Destes, de acordo com a correção e dados normativos 

do DFH, quatro apresentaram classificação no percentil 1 (considerado deficiente), um 

paciente apresentou classificação no percentil 75 (acima da média); um apresentou 

classificação no percentil 32 e outro no percentil 47 (ambos considerados na média). 
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Tabela VI- TESTE DO DESENHO DA FIGURA HUMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção 

A grande maioria da amostra não realizou o TMT, uma vez que os pacientes não 

reconheceram sequências de letras e em alguns casos nem sequer reconhecerem as 

letras. O caso 5, apesar de reconhecer letras e ter habilidades de leitura e escrita simples, 

não compreendeu a tarefa. Os três participantes que foram capazes de realizar o teste 

apresentaram percentis abaixo de 0.1, indicando dificuldade acentuada no âmbito da 

atenção, flexibilidade mental e planejamento (tabela VII). 

 

Tabela VII- TRAIL MAKING TEST - PART A (TIME) TMT 

 CFC Escore  Média DP Escore 
Z 

 Percentil  

1 123’’ 13,3’’ 10,1 -10,86  ↓0.1 
2 NR --- --- ---   
3 NR --- --- ---   
4 NR --- --- ---   
5 NR --- --- ---   
6 120’’ 27,4’’ 9,6 -12,25  ↓0.1 
7 145’’ 27,4’’ 9,6 -12,25  ↓0.1 
8 NR --- --- ---   
9 NR --- --- ---   
10 NR --- --- ---   
11 NR --- --- ---   
12 NR --- --- ---   
13 NR --- --- ---   

CFC Idades Pontos 

Brutos 

Escore 

ponderado 

Percentil Interpretação 

1 13.2 38 110 75 acima da média 

2 13.11 12 56 1 deficiente 

4 17.10 12 56 1 deficiente 

5 19.5 14 60 1 deficiente 

6 20.6 33 99 47 média 

7 26.4 30 93 32 média 

11 18.11 9 49 1 deficiente 
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Memória 

  

Para avaliação da memória visual imediata, os pacientes foram submetidos ao 

Teste Blocos de Corsi/Span espacial (tabela VIII) Dos sete participantes avaliados, seis 

apresentaram déficits acima de dois DP’s na ordem direta e na ordem indireta, 

sugerindo desempenho inferior a população normal no âmbito da memória visual  

Memória operacional visoespacial  

Tabela VIII- TESTE DOS BLOCOS DE CORSI/ SPAN VISUAL 

  Ordem 
Direta  

         Ordem 
Indireta 

    

CFC Escore  Média  DP Escore-
Z 

Percentil
  

 Escore  Média DP Escore-
Z 

Percentil 

1 3 5,2 1,19 -1.84 4  3 5,2 1,96 -1.12  14 
2 0 5,2 1,19 -4,37 ↓0.1  0 5,2 1,96 -2,65 0.5 
 
 
 
3 

 
 
 
3 

Escore 
Ponderado 
(WMS) 

2 

 
 
 

--- 

 
 
 

--- 

 
 
 

0.4 

  
 
 

--- 

Escore 
Ponderado 
(WMS) 

1 

 
 
 

--- 

 
 
 

--- 

 
 
 

↓0.1 
4 3 2 --- --- 0.4  0 1 --- --- ↓0.1 
5 3 2 --- --- 0.4  0 1 --- --- ↓0.1 
6 4 3 --- --- 1  0 1 --- --- ↓0.1 
7 4 4 --- --- 2  0 1 --- --- ↓0.1 
8 NR --- --- --- ---  --- --- --- ---  --- 
9 NR --- --- --- ---  --- --- --- ---  --- 
10 NR --- --- --- ---  --- --- --- ---  --- 
11 NR --- --- --- ---  --- --- --- ---  --- 
12 NR --- --- --- ---  --- --- --- ---  --- 
13 NR --- --- --- ---  --- --- --- ---  --- 

 

 

Conforme ilustrado na tabela IX, os participantes apresentaram maior facilidade 

na memória operacional auditiva.   Somente seis participantes responderam ao teste de 

span de dígitos, quanto aos demais, dois não responderam em função do 

comprometimento verbal e o restante por limitação na compreensão da tarefa.  

Apenas um caso apresentou desempenho abaixo de dois desvios padrão na 

ordem direta. Dois indivíduos obtiveram resultados superiores à média para sua faixa-

etária, dois obtiveram resultados na média e um limítrofe. Já na ordem indireta, que 
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requer habilidades que vão além da memória operacional auditiva e envolvem a atenção 

e funções executivas, quatro participantes dos seis avaliados apresentaram desempenho 

inferior a dois desvios padrão. Estes resultados indicam que as funções de atenção e 

executivas sejam mais comprometidas. No entanto, um dos sujeitos apresentou 

resultado superior à média para sua faixa etária, sugerindo também variabilidade nos 

resultados. Em função do tamanho reduzido da amostra as possibilidades de 

levantamento de hipóteses tornam-se mais restritas.  

Memória auditiva de curto-prazo 

Tabela IX- DÍGITOS 

 

 

Percepção Visual (Vísoconstrução)  

Foi possível a aplicação do teste da Figura Complexa de REY em apenas 6 

pacientes da amostra, uma vez que os demais não compreenderam a tarefa proposta. 

Todos apresentaram classificação no percentil abaixo de 0.1, denotando dificuldade 

acentuada nas funções visoconstrutivas e no planejamento. Quanto à reprodução da 

figura após realização da cópia, visando avaliação de memória imediata, em função da 

intensa inabilidade apresentada na cópia da figura, na investigação da memória imediata 

   Ordem Direta (span)          Ordem Indireta (span) 
 

   

CFC Escore  X  DP Escore 
Z- 

Percentil  Escore  X  DP Escore 
Z- 

Percentil 

1 8 5,68 1,05 2.20 91  6 4,06 0,88 2.20 91 
2 NR --- --- --- ---  NR --- --- --- --- 
3 NR --- --- --- ---  NR --- --- --- --- 
4 6 6.72 1.32 -0.54 31  0 4.88 1.44 -3.38 ↓0.1 
5 4 6.66 1.34 -1.98 3  2 5.04 1.46 -2.08 0.3 
6 10 6.80 1.27 2.51 99  2 5.10 1.51 -2.05 0.6 
7 7 6.68 1.35 0.23 58  4 5.04 1.63 0.63  
8 NR --- --- --- ---  --- --- --- --- --- 
9 NR --- --- --- ---  --- --- --- --- --- 
10 NR --- --- --- ---  --- --- --- --- --- 
11 2 6.66 1.34 -3.47 ↓0.1  0 5.04 1.46 -3.45 ↓0.1 
12 NR --- --- --- ---  --- --- --- --- --- 
13 NR --- --- --- ---  --- --- --- --- --- 
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constatou-se que nenhum dos participantes foi capaz de recordar a figura, que foi de 

difícil execução. Em função destes aspectos, a avaliação da capacidade de 

aprendizagem e memória visual imediata, nesta tarefa, foi comprometida.  

Tabela X-CÓPIA DA FIGURA COMPLEXA DE REY (ITENS CORRETOS) 

 CFC Escore  Média  DP Escore-
Z 

Percentil 

1 11 31,2 2,6 -7,77 ↓0.1 
          
2 4 31,2 2,6 -10,46 ↓0.1 
          
3 NR NR NR NR NR 

          
4 4,5 33,3 2,8 -10,29 ↓0.1 
          
5 2 33,3 2,8 -11,18 ↓0.1 
          
6 10 33,3 2,8 -8,32 ↓0.1 
          
7 20 33,3 2,8 -4,75 ↓0.1 
          
8 NR  NR  NR  NR  NR 

          

9 NR  NR  NR  NR NR 

         
10 NR  NR  NR  NR NR 

          
11 2  33,3 2,8 -11,18 ↓0.1 
          

12 NR  NR  NR  NR NR 

       
13 NR  NR  NR  NR NR 

NR- não realizado, paciente ainda em fase do grafismo não compatível. 

 

Linguagem  

 

Em relação à linguagem, seis participantes, correspondendo à maioria da 

amostra (~46,15% da amostra) apresentaram alterações graves de linguagem expressiva 

oral. Destes, dois não demonstraram intencionalidade de comunicação (casos 8 e 9). 

Apesar da limitação na linguagem verbal, dois participantes (caso 2 e 3), apresentaram 

linguagem gestual elaborada, com gestos próprios e outros adaptados da língua de 

sinais.  
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Tabela XI- DADOS QUALITATIVOS LINGUAGEM 

CFC Linguagem Repetição 
de história 

Duplo-
Sentido 

Nomear 
Figuras 

Repetição de 
sentenças 

Compreensão 
de histórias 

1 Oral  X X X X X 
2 Gestual elaborada --- --- --- --- --- 
3 Gestual elaborada --- --- --- --- --- 
4 Oral X X X X X 
5 Oral --- --- X X --- 
6 Oral X X X X X 
7 Oral X X X X X 
8 Gestual limitada --- --- --- --- --- 
9 Gestual limitada --- --- --- --- --- 
10 Oral sem intenção de 

comunicação 
--- --- --- --- --- 

11 Oral --- X X X X 
12 Oral limitada --- --- --- --- --- 
13 Oral limitada --- --- X --- --- 

 

 

Quanto aos aspectos qualitativos da linguagem nota-se variabilidade nos 

resultados, uma vez que seis pacientes apresentaram prejuízos graves na linguagem, 

quatro foram capazes de repetir uma história, cinco compreenderam duplo-sentido, sete 

nomearam figuras, seis repetiram sentenças e cinco compreenderam histórias. A tarefa 

de repetição de história revelou-se como a de maior dificuldade para o grupo, sendo a 

tarefa de nomear figuras e a repetição de sentenças a de maior facilidade para a amostra.  

 

 Também nota-se variabilidade nos resultados da fluência semântica, com um dos 

sujeitos alcançando valores compatíveis à média inferior para sua faixa etária, três com 

resultados limítrofe e três com resultado inferior.   

No entanto, na fluência fonológica os resultados foram mais equivalentes, dos 

sete sujeitos avaliados, seis apresentaram resultados inferiores a média e um obteve 

índice limítrofe, sugerindo prejuízo evidente nas funções executivas e na consciência 

fonológica.  
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Tabela XII:  TESTE DE FLUÊNCIA VERBAL  

 

NR- não realizado, paciente com ausência de linguagem oral 

NR*- paciente recusou-se a realizar procedimento 

↓- abaixo de 2 DP 

 

Embora as análises não tenham priorizado a amostra total, como um grupo, em 

função da heterogeneidade das variáveis, uma síntese é apresentada em termos de dados 

gerais na tabela XIII, visando uma discussão geral. 

Tabela XIII: APRESENTAÇÃO DOS DADOS GERAIS DA AMOSTRA EM TERMOS DE MÉDIA 

 N Média Mínimo Máximo 

Idade(anos) 13 17.66 5.5 32 
Raven 13 3.92 (percentil) 0 10 (percentil) 
DFH 13 12.15(percentil) 0 75(percentil) 
Blocos Corsi 
(ordem direta) 

13 1.53 0 4 

Blocos Corsi 
(ordem indireta) 

13 0.23 0 3 

Fluência Verbal 
Semântica  

13 5.23 0 14 

Fluência Verbal 
Fonológica 

13 1.84 0 8.67 

Dígitos (OD) 13 2.84 0 10 
Dígitos (OI) 13 1.07 0 6 
Figura de REY 
(cópia) 

13 4.11 0 20 

TMT 13 29.84 +120(seg.) +145(seg.) 
Valores em pontos obtidos nos testes. No teste Raven valores em percentil de acordo com a tabela normativa brasileira 

disponível, sendo: percentil 95 ou superior-compatível a intelectualmente superior, percentil de 75 a 94-acima da média na 
capacidade intelectual, de 26 a 74-intelectualmente médio, percentil de 6 a 25-abaixo da média na capacidade intelectual e percentil 
5 ou inferior-intelectualmente deficiente (manual) 
+ resultados do teste são inversamente proporcionais (quanto maior o tempo maior o déficit)  

 

CFC   Semântica 
(animais) 

          Fonológica 
(FAS) 

    

  Escore Média DP Escore-
Z 

Percentil  Escore 
(Média) 

Média DP Escore- 
Z 

Percentil 

1 13 16,77 3,97 -0,95 18  5,67 10,69 3,44 1,46 7 
2 NR --- --- --- ---  NR --- --- --- --- 
3 NR --- --- --- ---  NR --- --- --- --- 
4 14 21.5 4.4 -1,70 4  0 38.5 12.0 -3.2 ↓0.1 
5 5 21.5 4.4 -4.8 ↓0.1  1,67 38.5 12.0 -3.06 ↓0.1 
6 13 19.9 5.0 -1.38 8  7 38.5 12.0 -2.62 0.5 
7 12 19.9 5.0 -1.58 5  8,67 38.5 12.0 -2.48 0.6 
8 NR --- --- --- ---  NR --- --- --- --- 
9 NR --- --- --- ---  NR --- --- --- --- 
10 NR* --- --- --- ---  NR* --- --- --- --- 
11 8 21.5 4.4 -3.06 ↓0.1  1 38.5 12.0 -3.12 ↓0.1 
12 NR --- --- --- ---  NR --- --- --- --- 
13 3 21.5 5.5 -3.36 ↓0.1  0 38.5 12.0 -3.2 ↓0.1 
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Perfil comportamental 

 

          Em relação aos resultados relativos ao perfil comportamental, como pode ser  

observado na tabela XIV os pais e responsáveis 5, 6, 7, 8, 12 e 13 não responderam 

(NR) ao CBCL em função de não se enquadrarem na faixa-etária da escala, que vai dos 

6 aos 18 anos.  

  

Tabela XIV:  CBCL 

CFC Ansiedade/

Depressão 

Retraimento/

depressão 

Queixas 

Somáticas 

Problemas 

com o contato 

social 

Problemas 

com o 

pensamento 

Déficit  Atenção 

/Hiperatividade 

Violação 

de Regras 

Comportamento 

agressivo 

1 65 62 ↓50 90 96 87 58 69 

2 90 62 87 ↑ 97 96 ↑ 97 76 90 

3 84 76 96 97 54 76 65 ↓50 

4 ↓=50 62 ↓=50 ↑ 97 81 96 65 65 

5 NR NR NR NR NR NR NR NR 

6 NR NR NR NR NR NR NR NR 

7 NR NR NR NR NR NR NR NR 

8 NR NR NR NR NR NR NR NR 

9 50 50 50 66 50 70 50 50 

10 76 ↑ 97 96 89 79 76 76 93 

11 69 ↓50 84 98 98 93 90 81 

12 NR NR NR NR NR NR NR NR 

13 NR NR NR NR NR NR NR NR 

 
R- SC (realizado, porém sem correção) 
 
 Legendas : Clinico ↑=70                                   C- Clínico 
 
                    Limítrofe 65 – 69                            L- Limítrofe  
  
                    Não clinico ↓ 65                              NC- Não Clínico 
 

Todos os sete pacientes avaliados através do CBCL apresentaram evidências de 

Déficit de Atenção/ Hiperatividade. Seis apresentaram problemas com o contato social e 

em seguida o item que apareceu como de maior evidência foi o de problemas com o 

pensamento (com cinco pacientes com pontuações consideradas clínicas). Quatro casos 

apresentaram evidencias de queixa somática (2, 3, 10 e 11). No âmbito da violação de 
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regras e comportamento agressivo, três pacientes avaliados apresentaram evidências 

clínicas em ambas categorias (caso 2, 10 e 11). Três casos apresentaram evidências de 

ansiedade/ depressão (caso 2, 3 e 10). Dois casos apresentaram tendência a retraimento 

e depressão (caso 3 e 10). O caso 10 apresentou evidências clínicas em todos os itens do 

CBCL.  

  

 Habilidades Adaptativas 

Quanto às habilidades adaptativas (segundo a AAIDD), os participantes CFC 

demonstraram prejuízos acentuados nas habilidades práticas. Nesta amostra, nenhum 

dos 13 pacientes faz uso de transporte público sozinho, prepara refeições ou controla 

sua própria medicação, sendo dependentes neste âmbito. Três utilizam o telefone para 

necessidades, somente dois manejam pequenas quantidades de dinheiro e apenas um 

tem trabalho, sendo este trabalho supervisionado.  

 Foi identificado que os participantes que apresentaram melhor desenvolvimento 

das habilidades adaptativas práticas são os que foram submetidos a programas de 

intervenção terapêutica quando jovens, tais como terapia ocupacional, fonoaudiologia, 

escola especializada. Ou seja, os nove participantes que são capazes de se vestir 

sozinhos e utilizar o banheiro, não necessitando de fraldas, são justamente os que 

estiveram ou ainda estão em atendimentos especializados. A independência nessas 

habilidades facilita o cotidiano destas famílias e traz ganhos na qualidade de vida destes 

participantes.  Além disso, esse melhor perfil nessas habilidades nos pacientes 

detectados como previamente estimulados pode ser um indício de que a inserção em 

terapias traz ganhos reais e permanentes para os indivíduos. 

Uma síntese dos resultados em termos das habilidades adaptativas identificadas 

por meio do inquérito esta ilustrada na tabela XV. 
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As habilidades sociais (como por exemplo: interpessoais, responsabilidade, auto-

estima, ingenuidade, credulidade, seguir-regras, obedecer a leis e evitar vitimização) 

não foram avaliadas, em razão do comprometimento cognitivo apresentado pelos 

pacientes da amostra. Além disso, sem utilização de escala padronizada, a investigação 

em termos de ausência ou presença não é possível para essas habilidades, que devem ser 

compreendidas de maneira mais ampla, pois envolvem diversos aspectos referentes ao 

intercâmbio social incluindo: iniciar, manter e finalizar uma interação, responder aos 

indícios situacionais pertinentes, reconhecer sentimentos, regular a própria conduta, 

dosar a quantidade e o tipo de interação que deve manter com os outros, fazer e manter 

amizades e amor, responder às demandas dos demais, eleger, compartilhar, entender o 

significado da honestidade e da imparcialidade, controlar os impulsos, adequar-se às 

condutas e às leis e mostrar um comportamento sócio-sexual adequado. 

 
Tabela XV: COMPORTAMENTOS ADAPTATIVOS DOS 13 INDIVÍDUOS AVALIADOS (EM 
TERMOS DE PRESENÇA) 
 

Habilidades Adaptativas  CFC 

 
1-Habilidades Conceituais  

Linguagem Receptiva 13/13 

Linguagem Expressiva Oral 07/13 

Leitura e escrita 04/13 
Conceitos de dinheiro 03/13 
  
2-Habilidades Práticas   
Alimentação 12/13 
Vestir-se 10/13 
Mobilidade 13/13 
 Usar banheiro 10/13 
Preparar refeições 0/13 
Tomar medicações 0/13 
Usar telephone 04/13 
Manejar dinheiro (fazer troco)  02/13 
Usar transporte público  01/13 
Atividades laborais 1/13 
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5- DISCUSSÃO  
 

Este trabalho se configura como a primeira tentativa de avaliação sistematizada 

de aspectos cognitivos e comportamentais de pessoas com a síndrome CFC.  

No tocante à avaliação do funcionamento intelectual, a amostra apresentou 

desempenho cognitivo compatível à deficiência intelectual com variação de grau grave 

a profundo.  

 Quanto aos aspectos neuropsicológicos, os pacientes dessa amostra apresentaram 

déficits evidentes nas funções executivas, envolvendo planejamento, flexibilidade 

mental e organização. Déficits importantes nas funções visoconstrutivas também foram 

observados. As funções de memória de curto-prazo verbal demonstram ser as mais 

preservadas. Foi evidenciada variabilidade no tocante a linguagem, com variação entre a 

ausência de linguagem expressiva até habilidade verbal e semântica na média para 

faixa-etária compatível. 

 

Em suma, os resultados sugerem que nessa amostra há variabilidade na atenção e 

funções executivas, porém com a maioria apresentando prejuízos nessas funções. Em 

todos os participantes submetidos ao CBCL houve evidência de déficit de atenção. Os 

participantes apresentaram maior habilidade na memória auditiva de curto-prazo, com 

resultados em sua maioria superiores e na média para sua idade, indicando talvez que a 

memória auditiva, seja uma área de melhor funcionalidade nos indivíduos com CFC. 

Estes resultados corroboram estudos recentes que apontam que a deficiência intelectual 

não se trata de uma condição unitária caracterizada por déficits homogêneos em todas as 

funções mentais, mas com expressividade heterogênea na qual algumas funções 

cognitivas podem estar mais prejudicadas do que outras (VICARI & CARLESIMO, 

2006).  
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Com relação à avaliação do comportamento, problemas considerados em nível 

clínicos de acordo com o CBCL foram encontrados em pelo menos dois aspectos para 

todos os sete participantes analisados. O caso 10 apresentou evidências clínicas em 

todos os itens do CBCL, e na observação clínica foi o paciente que demonstrou maior 

comprometimento no contato social, não manteve contato de olho e recusou-se a 

realizar quase todas as tarefas propostas. 

A incidência de transtornos psiquiátricos costuma ser mais elevada nos 

indivíduos com deficiência intelectual. Assim, esse resultado encontrado na amostra 

precisaria ser mais amplamente investigado, talvez em estudos comparando um grupo 

com deficiência intelectual (de outras etiologias) e um grupo com CFC. 

A estimulação talvez não exerça influência no âmbito do controle e manejo das 

expressões agressivas do comportamento, visto que o caso 2 e o 11 recebem 

estimulação em mais de uma área, caso 10 nunca recebeu nenhum tipo de reabilitação e 

os três apresentaram evidências de violação de regras e comportamento agressivo acima 

do esperado para a idade, de acordo com o CBCL. Nos outros seis participantes, apesar 

da impossibilidade da análise através do CBCL, a família não apresentou relato ou 

queixa de comportamento agressivo e negou tendências a violação de regras, quando 

questionada.  

Os participantes da amostra apresentaram prejuízos importantes nas habilidades 

adaptativas práticas e acadêmicas, no entanto, com relação a estas habilidades a 

estimulação parece exercer influência, uma vez que os que receberam estimulação 

(reabilitação terapêutica) evidenciam habilidades práticas melhor preservadas, 

principalmente no tocante ao vestuário e higiene. Dos treze participantes da amostra três 

são totalmente dependentes quanto à higiene e vestuário (caso 8, 9 e 10) sendo que esses 
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três casos nunca estiveram em nenhum tipo de estimulação. Alguns casos necessitam 

ainda de apoio na higiene e vestuário (como, por exemplo, para amarrar sapatos ou 

vestir as roupas do lado correto). Porém, são capazes de realizar a atividade quando 

orientados ou supervisionados, o que não ocorre com os casos 8, 9 e 10.  

Considerando a aplicabilidade da bateria neuropsicológica utilizada, os dados 

indicam que alguns testes utilizados, como o TMT e a Figura Complexa de REY, 

mostraram-se de difícil compreensão para grande parte da amostra, em função do nível 

cognitivo global compatível com presença de deficiência intelectual de grave a 

profunda.  

Em futuros estudos, a utilização de medidas padronizadas para investigação das 

habilidades adaptativas é sugerida, já que qualitativamente notou-se que os sujeitos que 

receberam maior estimulação ambiental apresentaram melhor desenvolvimento nas 

habilidades práticas, como higiene e autonomia para alimentação. 

No Brasil, são escassos instrumentos padronizados e atualizados na área de 

saúde mental infantil que tenham sido devidamente traduzidos, adaptados e testados em 

nossa realidade (DUARTE & BORDIN 2000). Assim, a grande lacuna existente quanto 

a escalas nacionais de habilidades adaptativas é um limitador importante na avaliação 

do comportamento adaptativo do paciente CFC brasileiro.  Talvez, em estudos futuros, 

visando a investigação comportamental dos indivíduos CFC, adaptações de escalas 

internacionais, mesmo não sendo a medida ideal por ainda não serem adaptadas à 

população brasileira, possam ser utilizadas de modo a traçar um perfil das habilidades 

adaptativas desses sujeitos. 

O protocolo neuropsicológico utilizado, como já dito, pode ter um papel de guia 

inicial para futuros estudos neuropsicológicos e comportamentais da CFC. Assim, 

alguns testes, de acordo com os resultados aqui obtidos, poderiam ser substituídos, 
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como o TMT, por exemplo, uma vez que durante o curso das avaliações constatou-se 

que muitos participantes em função da gravidade dos comprometimentos cognitivos não 

conhecem sequência de letras ou números, e outros nem sequer reconhecem letras 

isoladas, o que por si só impede a aplicação do teste.  

Os dados revelaram ainda limitações para o uso do teste da Figura Complexa de 

REY, já que grande parte dos pacientes (~46,15% da amostra) ainda se encontra em 

uma fase de evolução do grafismo mais primitiva, ou compatível aos primeiros anos de 

vida. Assim, provas neuropsicológicas com cópia de figuras simples (cópia de figuras 

da bateria NEPSY, por exemplo, ou mesmo o teste Bender) poderiam ser de mais fácil 

execução, além de contribuir com dados acerca da maturidade visoconstrutiva e período 

de evolução do grafismo. 

Em relação à avaliação do nível de desempenho intelectual, o teste RAVEN 

demonstrou ser uma escolha favorável, visto que também 6 participantes (~46,15% da 

amostra) demonstram ausência de linguagem expressiva oral, e esse instrumento pode 

ser facilmente aplicado somente com a resposta gestual do sujeito, e ainda permite a 

aplicação de um único instrumento para amostras com idades variadas. Além disso, a 

versão utilizada, apesar de abarcar a faixa-etária até os 11 anos, tem sua utilização 

recomendada em amostras de indivíduos com deficiência intelectual (ANGELINI, 

ALVES, CUSTÓDIO, DUARTE & DUARTE, 1999). 

Um ponto negativo na utilização do teste RAVEN é que este mede o fator de 

inteligência G, e não propicia uma análise multidimensional do funcionamento 

cognitivo do sujeito. Esta restrição pode ser contornada com a utilização de outros testes 

e provas neuropsicológicas complementares.  

A metodologia desenvolvida para avaliação do grafismo mostrou-se útil, em 

razão da variabilidade encontrada na amostra, ou seja, alguns participantes que ainda 
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não apresentavam interesse por lápis e papel e outros com habilidade preservada para 

desenhar uma figura humana com seis partes. Além disso, a instrução da tarefa pode ser 

adaptada à compreensão apresentada por cada participante.  

 

Uma das dificuldades na avaliação dos pacientes desta amostra foi a variação de 

idade, visto que alguns são crianças e outros já adultos. Como pode ser observado na 

tabela VIII; a idade mínima foi de 5.5 anos e a máxima de 32 anos. Esta variação 

interferiu diretamente na escolha dos instrumentos.  

 

6- CONCLUSÃO 

Como vem sendo apontado pela literatura, as síndromes CFC e Costello são 

associadas com atraso no desenvolvimento e frequentemente a deficiência intelectual de 

moderada a grave. Já a síndrome de Noonan, em geral, é associada a nível intelectual 

variável, e em alguns casos desenvolvimento e nível intelectual normal (VERHOEVEN, 

WINGBERMU¨HLE, EGGER, VAN DER BURGT & TUINIER, 2008).  

Nesta amostra todos os casos apresentaram nível intelectual rebaixado, com 

variação nos percentis 1-10, compatíveis a QI variando de 08 a 31 (deficiência 

intelectual grave a profunda); o que confere com a maioria dos relatos de nível 

intelectual destes pacientes. Somente um caso na literatura, até o presente momento, foi 

descrito como tendo nível intelectual dentro da média, porém os instrumentos e o 

modelo de avaliação utilizado não estão explícitos no artigo (MANOUKIAN, 

LALATTA, SELICORNI, TADINI, CAVALLI, & NERI, 1996). 

Os resultados desse estudo descritivo inicial confirmam, portanto, que a 

síndrome CFC está associada à deficiência intelectual, nos casos descritos com variação 

de grave a profunda. Maior variabilidade cognitiva foi detectada observando-se o 

desempenho nas provas neuropsicológicas. Por exemplo, observou-se uma variabilidade 
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de disfunções na linguagem expressiva oral, com pacientes com total ausência de 

linguagem oral e outros com vocabulário e linguagem mais bem preservada. A 

linguagem compreensiva parece melhor preservada. A memória semântica e auditiva 

revelaram-se como as habilidades melhor desenvolvidas, assim como a memória visual. 

Porém, ressalta-se que a variabilidade também foi presente nessas funções, visto que 

nem todos os participantes compreenderam as instruções para realização da tarefa.  

Notou-se que os pacientes com relato de estimulação precoce, obtiveram melhor 

desempenho nas habilidades adaptativas práticas, com benefícios na vida diária destes e 

da suas famílias.  

Um estudo com amostras mais amplas, além de amostras de diferentes 

nacionalidades, poderia também contribuir no esclarecimento de diferenças culturais e 

ambientes que podem ou não interferir no desenvolvimento cognitivo destes pacientes.   

 Além disso, estudos focando a correlação entre o fenótipo cognitivo-

comportamental e o genótipo (tipo de gene e tipo de mutação) também seriam de 

contribuição importante.  
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ANEXO A 
Índice CFC  (KAVAMURA,1998) 
(baseado em 82 características clínicas e sua frequência na população de CFC 
HAIR Dry 0.148 

 Sparse 0.852 

 Thin 0.463 

 Curly 0.722 

 Fracture 0.185 

 Low post. Implantation 0.259 

 Fair 0.204 

 Slow growth 0.167 

EYELASHES Absence 0.130 

 Sparse 0.500 

EYEBROWS Absence 0.241 

 Sparse 0.426 

EYES Hypertelorism 0.463 

 Photophobia 0.019 

 Exophtalmos 0.111 

 Nystagmus 0.296 

 Ptosis 0.519 

 Epicantic folds 0.593 

 Downslanting palpebras 0.611 

 Strabismus 0.333 

EARS Low implantation 0.741 

 Posterior rotation 0.759 

 Thick 0.296 

 Large 0.185 

 Deafness 0.056 

NOSE Short 0.870 

 Anteverted nostrils 0.852 

 Depressed nasal bridge 0.889 

PALATE High 0.537 

 Wide 0.019 

 Narrow 0.167 

 Cleft 0.037 

TEETH Decayed 0.074 
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 Dysplastic 0.111 

CRANIOFACIAL Long philtrum 0.389 

 Prominent philtrum 0.013 

 Short philtrum 0.019 

 Micrognatia 0.241 

 Macrognatia 0.019 

 Relative macrocephaly 0.778 

 Bitemporal constriction 0.815 

 High cranial vault 0.944 

 Supraorbital hypoplasia 0.667 

NECK Short 0.500 

 Webed 0.407 

SKIN Follicular keratosis 0.333 

 Scaring follicular keratosis 0.056 

 Hemangioma 0.241 

 Hyperelastic skin 0.222 

 Eczema 0.259 

 Commedoes 0.019 

 Seborrheic dermatitis 0.093 

 Infection 0.019 

 Icthyosis 0.315 

 Exfoliation 0.093 

 Hyperkeratosis 0.370 

 Palmoplantar hyperkeratosis 0.130 

 Café au lait patches 0.093 

 Cutis marmorata 0.019 

 Wrinkled palms and soles 0.093 

 Hyperpigmentation 0.056 

NAILS Dystrophy 0.148 

 Slow growth 0.037 

NEUROLOGIC Mental retardation 0.907 

 Delayed speech 0.463 

 Developmental disability 0.815 

 Seizures 0.148 

 Hydrocephalus 0.093 
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OTHERS Short stature 0.778 

 Delayed bone age  0.426 

 Clynodactily 0.074 

 Cubitus valgus 0.167 

 Joint hyperextension 0.222 

 Joint restriction 0,130 

 Pectus excavatum 0.278 

 Hypertonic 0.037 

 Hypotonic 0.278 

 Hernia 0.185 

 Cryptorchidism 0.435 

 Splenomegaly 0.148 

 Hepatomegaly 0.093 

 Congenital heart defect 0.778 

TOTAL   

 

Valores para a síndrome CFC: média: 14,7 mediada 11,3 desvio-padrão: 2,6 
Valor máximo: 19,4                    valor mínimo 9.5 
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ANEXO B- 
Protocolo de Avaliação Neuropsicológica da CFC: 

Nome:  
 
Idade:                                                                        Data: 

Lateralidade:                
Examinador: 

 

 

1-Nível Intelectual: 

 

Teste Raven 

Percentil- 

QI comparativo- 

 

Desenho da Figura Humana (DFH) 

Pontuação (QI)- 

Interpretação- 

 

Avaliação do Grafismo 

(A)-Sem interesse por lápis e papel-  

(B)-Exploração gráfica-  

(C)-Rabisco-  

(D)-Garatuja 
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2- Memória: 

A- Dígitos  

Ordem direta Pontos 

(0.1 ou 2) 

 Ordem Inversa Pontos 

(0.1 ou 2) 

1-7 

6-3 

  2-4 

5-7 

 

5-8-2 

6-9-4 

  4-1-5 

6-2-9 

 

6-4-3-9 

7-2-8-6 

  3-2-7-9 

4-9-6-8 

 

4-2-7-3-1 

7-5-8-3-6 

  1-5-2-8-6 

6-1-8-4-3 

 

6-1-9-4-7-3 

3-9-2-4-8-7 

  5-3-9-4-1-8 

7-2-4-8-5-6 

 

5-9-1-7-4-2-8 

4-1-7-9-3-8-6 

  8-1-2-9-3-6-5 

4-7-3-9-1-2-8 

 

3-8-2-9-5-1-7-4 

5-8-1-9-2-6-4-7 

  7-2-8-1-9-6-5-3 

9-4-3-7-6-2-5-8 

 

2-7-5-8-6-2-5-8-4 

7-1-3-9-4-2-5-6-8 

    

 

B-Blocos de Corsi  

 

Ordem direta                                                                                               Pontos 

0 ou 1 

 1. Tentativa 1     3 – 10 

    Tentativa 2     7 – 4  

 2. Tentativa 1     1 – 9 – 3 

    Tentativa 2     8 – 2 – 7  

 3. Tentativa 1     4 – 9 – 1 – 6 

    Tentativa 2     10 – 6 – 2 – 7   

 4. Tentativa 1     6  - 5 – 1 – 4 – 8 

    Tentativa 2     5 – 7 – 9 – 8 –  2  

 5. Tentativa 1     4 – 1 – 9 – 3 – 8 – 10   

    Tentativa 2     9 – 2 – 6 – 7 – 3 – 5   

 6. Tentativa 1     10 – 1 – 6 – 4 – 8 – 5 – 7 

    Tentativa 2     2 – 6 – 3 – 8 – 2 – 10 – 1   

 7. Tentativa 1     7 – 3 – 10 – 5 – 7 – 8 – 4 – 9  

    Tentativa 2     6 – 9 – 3 – 2 – 1 – 7 – 10 – 5   

 8. Tentativa 1     5 – 8 – 4 – 10 – 7 – 3 – 1 – 9 – 6  

    Tentativa 2     8 – 2 – 6 – 1 – 10 – 3 – 7 – 4 – 9   

 
 
                                                                                                                                               

 

Ordem inversa: 

 

Pontos 

0 ou 1 

 1. Tentativa 1     7 – 4      

    Tentativa 2     3 – 10     

 2. Tentativa 1     8 – 2 – 7  

    Tentativa 2     1 – 9 – 3  

 3. Tentativa 1     10 – 6 – 2 – 7 

    Tentativa 2     4 – 9 – 1 – 6   

 4. Tentativa 1     5 – 7 – 9 – 8 – 2  

    Tentativa 2     6 – 5 – 1 – 4 – 8   

 5. Tentativa 1     9 – 2 – 6 – 7 – 3 – 5  

    Tentativa 2     4 – 1 – 9 – 3 – 8 – 10   

 6. Tentativa 1     2 – 6 – 3 – 8 – 2 – 10 – 1   

    Tentativa 2     10 – 1 – 6 – 4 – 8 – 5 – 7    

 7. Tentativa 1     6 – 9 – 3 – 2 – 1 – 7 – 10 – 5 

    Tentativa 2     7 – 3 – 10 – 5 – 7 – 8 – 4 – 9   

 8. Tentativa 1    8 – 2 – 6 – 1 – 10 – 3 – 7 – 4 – 9  

    Tentativa 2    5 – 8 – 4 – 10 – 7 – 3 – 1 – 9 – 6   



 67 

 

C- Recordação de histórias (Memória de Longo-Prazo) 

 
Três /homens/ roubaram /o carro /do Sr. João/, mas eles não sabiam/ que o cachorro 
dele/,  Rex, /estava lá dentro./ Rex deitou/ atrás do banco /e ficou bem quietinho/. Os 
ladrões dirigiram / por um longo caminho/, estacionaram o carro/ numa rua/ quieta/ e 
foram almoçar./ Rex escapou/ e se escondeu /numa praça./ Uma senhora/  encontrou ele 
/ e ligou / para o número/ que estava na coleira./ O Sr. João veio/ com a polícia./ Eles 
prenderam os ladrões/ e o Sr. João dirigiu para casa com Rex/.  
 

Recordação imediata da estória 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Total de Pontos: _______ 

 

Recordação tardia da estória (após 20 min) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Total de Pontos: _______ 
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3- Linguagem: 

A-Fluência Verbal Semântica 

Animais Frutas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Total Total 

 

 

B-Fluência Verbal Fonológica 

F A S 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Total Total Total 

 



 69 

 

C- Nomear Figuras Simples (bola, livro, casa, mão, pé) 

 

D- Compreensão de Duplo-sentido 

Pedir para o paciente explicar o que quer dizer as seguintes frases: 

 

O ônibus é uma tartaruga 

1-A tartaruga transporta uns passageiros 

2-O ônibus é muito lento 

3-O ônibus está cheio de tartarugas 

 

A menina morreu de rir 

1-A menina riu bastante 

2-A menina sentiu-se mal ao rir 

3-A menina faleceu 

 

Estou com a cabeça no mundo da lua 

1-Ela está deitada na lua 

2-A mulher está distraída 

3-A mulher está ocupada 

 

E- Repetição de frases: 

 

Pedir para o paciente repetir as seguintes sentenças: 

 

1- O ônibus é uma tartaruga 

2-A menina morreu de rir 

3-Estou com a cabeça no mundo da lua 
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F- Compreensão de Estória 

 

Estória simples 

Ler a estória e perguntar: “Porque os meninos ficaram tristes?” 

Os meninos: 

“Dois meninos estavam jogando bola./ Um deles chutou a bola bem alto,/a bola bateu 
no vaso,/ o vaso caiu/ e quebrou./ Quando a mãe deles chegou,/ela ficou muito brava. “ 
 

Estória complexa (Luria)- (O urubu e as pombas) 

Ler a história e perguntar “Por que os urubus não o reconheceram?” 

“Um urubu ouviu dizer/ que na casa das pombas tinha muita comida./Ele se pintou de 

branco/ e voou até lá./ As pombas acharam/ que ele era uma delas/ e o deixaram entrar./ 

mas ele continuou a gritar/ como um urubu,/ elas perceberam que ele era um urubu/ e o 

expulsaram./ Ele tentou se junta novamente aos urubus/ mas estes não o reconheceram/ 

e não o aceitaram”. 

 

4-Função visoconstrutiva 

 

Figura Complexa de REY 

Cópia- 

Memória- 

 

 

5-Funções executivas 

Trail Making Test (TMT) 

Completou a tarefa: 

Sim (   )       Não (    ) 

Tempo Parte A: 

Tempo Parte B: 
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6- Habilidades Adaptativas  

 

 

Habilidades Adaptativas  

 

1-Habilidades Conceituais 

Linguagem receptiva 

Linguagem Expressiva Oral 

Leitura e escrita 
Conceitos de dinheiro 
 
2-Habilidades Práticas  
Alimentação 
Vestir-se 
Mobilidade 
Usar toilete 
Preparar refeições 
Tomar medicações 
Usar telephone 
Manejar dinheiro (fazer troco)  
Usar transporte público  
Atividades laborais 
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ANEXO C  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 
Título do protocolo de Pesquisa:  Síndrome Cardiofaciocutânea: Um estudo 
Neuropsicológico, Comportamental e Cognitivo. 
 Pesquisador:  Anna Carolina Rufino Navatta 
Orientador:  Dr. Décio Brunoni  
Co-Orientador:  Dra. Cláudia Berlim de Melo 
 
Descrição:  A avaliação neuropsicológica é um procedimento aplicado por 
psicólogos com o intuito de checar as funções mentais (como memória, 
atenção, linguagem, nível intelectual, praxias) do paciente, co-relacionando 
estes dados com aspectos comportamentais e emocionais. A síndrome 
cardiofaciocutânea (CFC) é caracterizada por face típica, retardo mental e 
defeitos cardíacos (Niihori e colaboradores, 2006). Não há na literatura estudos 
prévios que tratem da avaliação neuropsicológica e/ou comportamental na 
CFC.  

Se você concordar em participar deste estudo, os seguintes 
procedimentos serão adotados: 
 

A- O paciente com CFC passará por uma avaliação neuropsicológica, 
que consiste na aplicação de testes neuropsicológicos específicos, devendo 
comparecer ao Centro de Genética Médica da UNIFESP, acompanhado pelo 
responsável, para dois encontros com duração de uma hora e trinta minutos 
cada.  

 
B- Os responsáveis serão submetidos a uma entrevista na qual 

responderam ao PEDI, que trata-se de uma Escala de Habilidades Funcionais, 
destinada a fornecer dados sobre as atividades da vida diária do paciente.  
 
 
Tempo envolvido e benefício: Certifico que estarei presente nos dois 
encontros de uma hora e trinta minutos cada, a ser definido dia e horário, e 
estou ciente de que não receberei benefícios diretos da participação neste 
estudo. Os dados obtidos através da sua participação nesta pesquisa podem 
contribuir para uma compreensão mais ampla da síndrome e tratamento mais 
adequado.  
 
Sigilo:  As informações referentes à identidade do sujeito da pesquisa não 
serão reveladas em publicações desta pesquisa. Serão divulgados somente os 
dados referentes aos objetivos, como os resultados obtidos nos testes.  
 
Direito de se retirar da pesquisa: A participação neste estudo é voluntária, e 
estou ciente de que posso me recusar a participar desta pesquisa. 
 
Riscos e indenização: Não há riscos envolvidos na participação desta 
pesquisa.  
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CONSENTIMENTO VOLUNTÁRIO: 
 
Certifico que li o acima exposto ou que o mesmo tenha sido lido para mim. Em 
caso de dúvidas referentes a esta pesquisa posso me reportar a um dos 
pesquisadores ANNA CAROLINA RUFINO NAVATTA ou DR DÉCIO BRUNONI 
ou DRA CLAUDIA BERLIM DE MELO (Endereço: Rua Coronel Lisboa, 966, 
Vila Clementino, CEP: 04020-041, tel: 5085-0188 ou Rua Embaú, 54, Vila 
Clementino, Fax: 5081-5496, tel: 5549-8476). Declaro que compreendi os 
objetivos deste estudo, e os procedimentos que serão aplicados, assim como a 
garantia de sigilo quanto a minha identidade e a possibilidade de 
esclarecimento permanente. Em caso de dúvida sobre a ética da pesquisa, 
entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 
572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 
cepunifesp@epm.br 
Dessa forma, concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei 
vir a retirar o meu consentimento a qualquer momento.  
 
 

Eu, 
...............................................................................................................................
. 

nascido em ....../......./........, na cidade de .....................................portador (a) 
do RG de número..........................................estado 
civil................................., declaro que de posse das informações acima, 
compreendi os objetivos da pesquisa “Perfil Neuropsicológico e 
comportamental dos pacientes brasileiros diagnosticados com a síndrome 
cardiofaciocutânea (CFC)”, e aceito a participação nesta.   

 
 
 
São Paulo, .......de..........................de 2006.  
 
 
___________________                                    __________________________ 
Assinatura                                                                         Testemunha/ RG 
 
Para menores de idade: Li o acima exposto e concordo com a participação de 
meu filho(a)_____________________________________________________ 
 
______________________                  _________________           __________ 
Assinatura do responsável                           Testemunha                          Data 
 
 
Eu declaro que expliquei o acima mencionado a natureza e finalidade da 
pesquisa. 
 
 
 
______________________________                            ____________ 
Assinatura do Pesquisador                                                Data 
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ANEXO D 
 
Caracterização da Amostra  

 
 

Participante 1  
Idade- 13 anos e 2 meses 

Sexo- Masculino 

Escolarização- Fez pré-escola, foi inserido aos 5 anos. Atualmente está em escola 

regular em situação de inclusão, 6° série do ensino fundamental.  O relacionamento 

com seus pares é descrito pela mãe como adequado, com interesses sociais compatíveis 

à idade, porém, com dificuldades importantes no processo de aprendizagem.  

Nível socioeconômico- C2  

Formação Pais- Mãe com ensino fundamental completo.  

Estimulação- Não freqüentou nenhum tipo de estimulação. 

Desenvolvimento neuromotor- Não há dados sobre sua gestação, visto que é filho 

adotivo. Relato de atraso no desenvolvimento neuromotor, sentou com 

aproximadamente 9 meses e andou por volta dos 17 meses. A mãe refere que nota 

dificuldades na coordenação- motora do participante. Derruba objetos com freqüência, 

não faz uso adequado dos talheres.  

Habilidades adaptativas- Não consegue andar de bicicleta, relaciona-se com crianças 

de menos idade, denotando imaturidade e certo prejuízo nas relações interpessoais. 

Quanto às habilidades práticas, tem dificuldade para localizar-se no tempo espaço, não 

sabe seqüenciar dias da semana. E não sabe ver horas. No vestuário, não consegue 

abotoar roupas e amarrar sapatos. 

Dados qualitativos da avaliação- Apresentou comunicação expressiva oral preservada, 

estabelecendo interação adequada com a examinadora. A família apesar de socialmente 

carente, demonstrou afeto e interesse pela criança. Observou-se comportamento 

imaturo. 
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Participante 2  
Idade- 13 anos e 11 meses 

Sexo- Masculino 

Escolarização- Frequenta escola especializada. Foi inserido na escola aos 7 anos. Na 

atual escola, faz aulas de culinária, artesanato e cuida de hortas.  

Nível socioeconômico-C 1  

Formação Pais- Pais com ensino médio completo.  

Estimulação- Freqüenta ensino especializado (sempre freqüentou escola 

especializada). Faz acompanhamento com fonoaudióloga (1 vez por semana), e 

terapeuta ocupacional (1 vez por semana) ambos desde os 3 anos de idade.  

Desenvolvimento neuromotor- Mãe refere que criança nasceu com baixo peso, e tinha 

dificuldade na alimentação, não consegui sugar o peito, foi alimentado com seringa, fez 

uso de mamadeira até os 3 anos e 6 meses. Falou as primeiras palavras com 4 anos, 

atualmente ainda tem dificuldades na linguagem, utiliza gestos, apresenta dificuldades 

fonoarticulatórias.  

Habilidades adaptativas- Quanto às habilidades práticas, não consegue fazer uso 

adequado dos talheres, come com colher e deixa cair comida para fora do prato. Não 

consegue equilibrar-se, corre com dificuldade e não consegue andar de bicicleta. Não 

tem lateralidade definida, utiliza as duas mãos na execução das atividades. Prejuízo nas 

habilidades de vestuário, não sabe vestir e colocar sapatos. Reconheceu cores, contou 

somente até três e não reconheceu letras ou números. Mãe refere que participante tem 

fotofobia, esta fazendo uso de óculos pois apresenta déficit visual. 
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Participante 3 
Idade- 17anos e 11 meses 

Sexo- Masculino 

Escolarização- Escola especializada. Iniciou aos 3 anos de idade.  

Nível socioeconômico-B 2  

Formação Pais – ensino fundamental 

Estimulação- Freqüenta ensino especializado (sempre freqüentou escola 

especializada). Realiza diversos acompanhamentos: Terapia fonoaudiológica, 

psicopedagógica, terapia ocupacional, psicologia, natação e artes- marciais, todos 1 vez 

por semana. 

Desenvolvimento neuromotor- Apresentou atraso no desenvolvimento. 

Habilidades adaptativas-  

Dados qualitativos da avaliação-Quanto ao aspecto afetivo emocional vinculou-se 

com facilidade com a examinadora mostrando receptividade e facilidade na interação 

social. Quanto à linguagem, também há ausência de fala, mas comunicou-se através de 

gestos, expressões faciais, e recursos próprios (como sons), com intencionalidade da 

comunicação preservada. No tocante a linguagem receptiva demonstra compreender 

ordens simples e complexas, seguindo adequadamente as instruções para realização de 

tarefas. Manuseou o computador com facilidade, apesar de não escrever (somente 

reconhece letras) foi capaz de digitar seu endereço de email, msn e orkut. Manteve 

diálogo com a examinadora utilizando-se do computador, através do qual mostrou fotos 

da família e de amigos. Reconhece letras e números (conta até 10), mas não reconhece 

formas e nem cores. A mãe referiu que ele sabe telefones de memória, e chega a ligar 

para pessoas conhecidas e amigas. Tem facilidade de recordar fisionomias, Tem 

dificuldade de adaptação a mudanças na rotina, demonstra ansiedade e nervosismo, 

chegava a vomitar. Gosta muito de música, tanto de dançar quanto de ouvir música. 

Abraça e beija pessoas na rua, até mesmo desconhecidos, gosta de conviver com 

adultos, tendo maior dificuldade na interação com seus pares. Porém, demonstra 

facilidade na sociabilidade.  
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Participante 4  
Idade- 17 anos e 10 meses 

Sexo- Masculino 

Escolarização- Escola especializada.  

Nível socioeconômico- C 2  

Formação Pais- Ensino fundamental incompleto. 

Estimulação- Freqüentou escola especializada, mas há dois anos está sem 

escolarização, relato de comportamentos agressivos antes de ingressar na escola, com 

melhora após escolarização.    

Desenvolvimento neuromotor- Não há dados 

Habilidades adaptativas- No âmbito das habilidades práticas, quanto à alimentação, 

ainda faz uso de colher, tem dificuldades na coordenação motora fina o que faz com 

que derrube a comida do prato, familiares colocam a comida em seu prato. Veste-se 

com dificuldades, não sabe amarrar sapatos e inverte o lado das roupas. Relato de 

enurese noturna ocasional. Necessita de apoio quanto à higiene.  

Dados qualitativos da avaliação- Demonstrou também facilidade no contato social.  

Família socialmente carente, com dinâmica conturbada, mãe ausente. Necessita de 

apoio nas atividades de higiene e vestuário, realiza tarefas domésticas simples com 

supervisão. Relato de enurese noturna. Interesse atual pela sexualidade acentuado 

(colocar desenho) família não sabe como lidar com esse aspecto comportamental do 

paciente (fica no banheiro, procura revistas eróticas). Observou-se imaturidade 

acentuada para idade, ainda brinca de massinha e carrinhos. Apresenta dificuldades na 

coordenação motora. 
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Participante 5  
Idade- 19 anos e 5 meses 

Sexo- Masculino 

Escolarização- Alfabetizado, com trocas e omissões na escrita e dificuldades na 

leitura, parece utilizar de estratégias de memória visual para algumas palavras. Cursou 

escola regular, ensino inclusivo. Atualmente freqüenta a APAE (Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais), onde participa de oficinas de desenho e pintura, com 

atendimento de terapeutas ocupacionais. 

Nível socioeconômico- B2  

Formação Pais- Mãe com ensino superior incompleto e pai com ensino médio 

completo. 

Estimulação- Realizou fisioterapia e fonoaudiologia. 

Desenvolvimento neuromotor- Relato de atraso no desenvolvimento neuromotor, 

sentou com 1 ano, ficou em pé sem apoio aos 6 anos e andou somente com 7 anos, com 

apoio de hidroterapia e fisioterapia. Falou aos 5 anos.  

Habilidades adaptativas- Quanto às habilidades práticas, realiza a própria higiene, mas 

ainda necessita de apoio, inverte o lado das roupas. Alimenta-se sozinho, com 

dificuldades psicomotoras. Esquenta alimentos simples, como café com leite no 

microondas, mas não é capaz de preparar alimentos. Não locomove-se sem companhia.  

Dados qualitativos da avaliação- Relato de facilidade para memorizar caminhos e 

trajetos, sendo este mais um indicativo da facilidade na memória visual.  Quanto ao 

aspecto comportamental, apresenta dificuldade para se adaptar a mudanças na rotina, 

não gosta de beijos e abraços. Tendência ao isolamento social, retraído com preferência 

por ficar sozinho.Interessa-se por computador, habilidade para jogos informatizados, 

escreve no Word e salva arquivos simples, com nomes e datas de aniversário de 

pessoas conhecidas. Outros interesses observados são carros e perfumes. Apresenta 

dificuldades na coordenação motora. Ainda não consegue pular, apresenta inabilidade 

para correr, com falta de equilíbrio. Na linguagem, observa-se importante dificuldade 

fonoarticulatória, que interfere na fluência do seu discurso. Compreensão preservada 

para ordens simples e complexas. Reconhece cores, e contou até 30.  
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Participante 6  

Idade- 20 anos e 6 meses 

Sexo- Masculino 

Escolarização- Frequenta escola regular, ensino inclusivo. 

Nível socioeconômico-  B 2 

Formação Pais- Pai com ensino fundamental completo e mãe com ensino superior 

completo.  

Estimulação- Fonoaudiologia, fisioterapia. 

Desenvolvimento neuromotor- Relato de atraso no desenvolvimento, sentou com 1 

ano, andou somente após tratamento fisioterapêutico com 2 anos. Falou com 4 anos as 

primeiras palavras, também com apoio (fonoaudiológico). 

Habilidades adaptativas- Quanto às habilidades práticas, na alimentação é 

independente. Realiza também sua higiene e vestuário sozinho. Não prepara refeições, 

porém após apoios já é capaz de aquecer leite e café no microondas. Não faz uso de 

transporte público sozinho, mas anda pelo bairro em locais conhecidos e faz pequenas 

compras com apoio de lista e dinheiro na quantia correta, previamente preparado pela 

mãe.  

Dados qualitativos da avaliação- Apresentou linguagem expressiva adequada, mas não 

iniciou diálogos, apesar de responder adequadamente as perguntas. Na linguagem 

receptiva, demonstrou compreensão de duplo-sentido e de histórias simples e 

complexas (quando mediado).A mãe referiu que ele não gosta muito de contato afetivo 

(como abraços e beijos), isso pode ser observado, já que ele recuou diante da 

aproximação de outras pessoas, evitando a aproximação corporal, apesar de estender a 

mão. Apresenta dificuldades na coordenação motora, falta de equilíbrio, inabilidade 

para correr e para subir escadas. Interessa-se por carros, tem coleção de revistas sobre o 

assunto, observa diversas fotos de carros de diferentes modelos e marcas e memoriza 

seus nomes. Quanto à socialização, prefere ficar sozinho e gosta de silêncio. Não gosta 

de barulhos. Tem tendência a aderir a rotinas.  
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Participante 7  
Idade- 26 anos e 4 meses 

Sexo- Masculino 

Escolarização- Freqüentou escola regular, ensino inclusivo. 

Nível socioeconômico- A 2 

Formação Pais- Superior. 

Estimulação- È um dos pacientes da amostra, que mais recebeu estimulação durante 

toda infância, até o momento. Fez acompanhamento de: Fisioterapia, fonoaudiologia e 

hidroterapia. Também treinou os seguintes esportes: judô, tênis, natação. 

Desenvolvimento neuromotor- Relato de atraso e hipotonia. 

Habilidades adaptativas- Apresenta habilidades sociais bem desenvolvidas, assim 

como adaptativas, é independente nas atividades de auto-cuidado e exerce função 

profissional com supervisão. 

Dados qualitativos da avaliação- Apresentou bom contato na avaliação, com 

linguagem expressiva oral preservada.  
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Participante 8  
Idade- 32 anos 

Sexo- Masculino 

Escolarização- Frequentou escola especial (APAE) somente dos 11 aos 14 anos de 

idade.  

Nível socioeconômico- C 2 

Formação Pais- Pais com ensino fundamental incompleto. 

Estimulação- Nunca freqüentou nenhum tipo de estimulação. Pais realizam todas as 

tarefas cotidianas para o paciente. Alimentação pastosa, não mastiga alimentos.  

Desenvolvimento neuromotor- Relato de atraso, mãe refere que participante 

apresentava dificuldade para sugar, engasgava com freqüência, não se recordou sobre 

idades exatas das aquisições neuromotoras. Acredita que criança sentou sem apoio 

somente com 1 ano. 

Habilidades adaptativas- Ainda utiliza fraldas e é essencialmente dependente nas 

atividades de higiene, vestuário. Intenso comprometimento das habilidades adaptativas. 

Faz uso de colher na alimentação, somente ingere alimentos granulados, pastosos. 

Dados qualitativos da avaliação- Não foi possível realização de avaliação de acordo 

com o protocolo proposto. O paciente não possui linguagem expressiva oral, e não 

respondeu aos estímulos apresentados. Dificuldade também na compreensão tanto de 

ordens simples quanto complexas. Manteve interação social restrita, abraça e beija as 

pessoas, indicando falta de freio social. Gosta de dançar, solicitando mesmo a quem 

não conhece que dance com ele. Nível intelectual compatível a Deficiência Intelectual 

Profunda. 
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Participante 9  
Idade- 7 anos e 3 meses 

Sexo- Feminino 

Escolarização- Frequenta pré-escola há 2 anos (inclusão escolar), há alguns meses esta 

inserida em projeto social pedagógico, para apoio.   

Nível socioeconômico- D 

Formação Pais- Mãe refere que nunca freqüentou a escola. 

Estimulação- Não.  

Desenvolvimento neuromotor- Criança sentou sem apoio por volta de um ano, ficou 

em pé sem apoio com aproximadamente um ano e oito meses, andou com dois anos e 

alguns meses (mãe não soube informar com certeza). Ainda não tem controle dos 

esfíncteres, ainda não fala.  

Habilidades adaptativas- Dependente na higiene, vestuário, faz uso de fraldas. 

Alimenta-se sozinha com uso somente de colher, com importante inabilidade na 

coordenação motora.  

Dados qualitativos da avaliação- Família com rebaixamento sócio-cultural e 

econômico importante, os recursos financeiros são provenientes de programas do 

governo. Mãe não sabe seu próprio endereço, não locomove-se sozinha pela cidade e 

não realiza higiene adequada da criança.  
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Participante 10  
Idade- 6 anos 

Sexo- Masculino 

Escolarização- Frequenta escola da prefeitura há três anos (inserção em inclusão- 3° 

estágio da escola municipal).  

Nível socioeconômico- C 2  

Formação Pais- Pais ensino fundamental. 

Estimulação- Não recebe nenhum tipo de estimulação. 

Desenvolvimento neuromotor- A criança apresentou atraso no desenvolvimento 

neuromotor, mãe refere que criança ficou em pé sem apoio somente aos três anos e 6 

meses, andou com 4 anos, ainda não tem controle dos esfíncteres. Iniciou a fala por 

volta dos 4 anos também, 

Habilidades adaptativas- A criança é dependente na higiene, vestuário, faz uso de 

fraldas.  

Dados qualitativos da avaliação- Participante com acentuada dificuldade na interação 

social, manteve-se distante da examinadora, não manteve contato de olho e nem 

respondeu as solicitações. A mãe relata que a criança sempre se comporta dessa 

maneira e não gosta de interagir com outras crianças. Refere também que criança 

dorme em excesso. Apresenta déficit visual compensado (faz uso de óculos). Quanto ao 

comportamento em ambiente doméstico, relata agressividade, criança não aceita regras 

e reage de maneira agressiva com pais e irmãos.  
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Participante 11  
Idade- 18 anos e 11 meses 

Sexo- Masculino 

Escolarização- Estudou em escola especial. Atualmente está inserido em projeto que 

visa inclusão social através de atividades de arte, com apoio psicológico e de terapeuta 

ocupacional.  

Nível socioeconômico- C 2 

Formação Pais- Ensino fundamental incompleto. 

Estimulação- Frequentou 1 ano de terapia fonoaudiológica, quase 1 ano de 

psicomotricidade, psicologia por alguns meses (mãe não soube informar com precisão). 

Desenvolvimento neuromotor- Mãe refere atraso no desenvolvimento, mas não soube 

informar o período das aquisições neuromotoras. 

Habilidades adaptativas- Quantos as habilidades conceituais não realiza leitura ou 

escrita, porém reconheceu as vogais. Reconhece algumas notas de dinheiro, mas não é 

capaz de fazer trocos. É independente na higiene, vestuário e alimentação, faz uso de 

garfo e faca com dificuldades psicomotoras (derruba a comida). È capaz de fazer uso 

do telefone para emergências e locomove-se de ônibus dentro do seu próprio bairro.  

Dados qualitativos da avaliação- Paciente com interação social preservada, interesse 

pelo contato com outras pessoas, mostrou-se receptivo e afetivo. Risos imotivados e 

postura imatura para faixa etária. Mãe refere que ele reconhece fisionomias com 

facilidade. Também refere facilidade na memorização visual, o paciente faz pequenas 

compras para a mãe, que costuma mostrar no jornal as imagens dos produtos que 

deseja e assim ele identifica o produto e faz as compras, o participante não sabe 

manejar dinheiro, porém conhece algumas notas, assim a mãe lhe dá a quantia já certa. 

O paciente costuma realizar pequenos trajetos de ônibus pelo próprio bairro, no qual já 

conhece os motoristas e cobradores, mãe relata que o paciente tem facilidade na 

interação com as pessoas e é conhecido de muitas pessoas no bairro. 
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Participante 12  
Idade- 5 anos e 5 meses 

Sexo- Feminino 

Escolarização- Frequenta pré- escola há três anos, em sistema de inclusão. 

Nível socioeconômico- C 1 

Formação Pais- Ensino fundamental completo. 

Estimulação- Frequentou atendimento fonoaudiológico por 1 ano, família interrompeu 

devido a dificuldades financeiras. Não está em nenhum tipo de estimulação no 

momento, a não ser a escola.  

Desenvolvimento neuromotor-  Apresentou atraso no desenvolvimento. Mãe refere 

que criança andou com 2 anos e 2 meses e ainda não fala, comunica-se através de 

linguagem gestual. 

Habilidades adaptativas- Ainda faz uso de fraldas, visto não ter ainda adquirido 

controle dos esfíncteres, também ainda não realiza atividades de higiene e vestuário 

sem apoio. Já é capaz de comer sozinha, utilizando somente colher. 

Dados qualitativos da avaliação- Criança estabeleceu contato de olho e demonstrou 

interesse pela interação social. Ausência de linguagem expressiva oral, porém com 

compreensão melhor preservada, compreendeu ordens simples, demonstrou 

intencionalidade de comunicação, estabelecendo diálogos através de gestos e 

expressões mímicas. Está iniciando estabelecimento de jogo lúdico, brincadeiras com a 

boneca. Mãe relata episódios de agressividade, e onicofagia (rói unhas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 86 

 
 
 
 
 
Paciente 13 
Idade- 31 anos 

Sexo- Masculino 

Escolarização- Sempre freqüentou escola especializada, com treino das habilidades da 

vida diária com inserção em terapia ocupacional, psicopedagogia. Freqüenta 

atualmente oficina em instituição especializada, com terapia ocupacional.  Mãe relata 

que há menos de um ano aprendeu algumas palavras novas.  

Nível socioeconômico- A 2 

Formação Pais- Nível superior.  

Estimulação- Recebeu ampla estimulação a mãe tem nível superior. Fez 

acompanhamento fonoaudiológico até os vinte e três anos de idade. Também esteve em 

acompanhamento psicológico por alguns anos. 

Desenvolvimento neuromotor- Andou com 3 anos e fez uso de fraldas até 

aproximadamente 3 anos segundo o relato materno. Recentemente começou a falar 

frases.  

Habilidades adaptativas- Utiliza o banheiro sozinho, mas ainda é dependente quanto a 

higienização. No banho semi-dependente, mãe ainda o orienta, mas ele realiza sozinho. 

Veste-se sozinho, com necessidade de orientação, inverte o lado da roupa, não 

consegue abotoar, fecha zíper.  

Dados qualitativos da avaliação- Interagiu com a examinadora, paciente apresenta 

comportamentos perseverativos e repetitivos. Demonstra falha no freio social. 

Linguagem expressiva oral comprometida, fala algumas palavras e combinações de 

duas palavras, dificuldades fonoarticulatórias interferindo na fluência do seu discurso, 

compreensão para ordens simples preservadas. 

 
 
 
 
 
 


