
H: Locomoção em ambiente interno: 

arrasta/carrega objetos 

93,8 100,0 20,3 0,0 100,0 

I: Locomoção em ambiente externo 93,4 100,0 23,8 0,0 100,0 

J: Locomoção em ambiente externo: 

distância/velocidade 

94,0 100,0 22,1 0,0 100,0 

K: Locomoção em ambiente externo: 

superfícies 

92,3 100,0 24,7 0,0 100,0 

L: Subir escadas 92,6 100,0 22,2 0,0 100,0 

M: Descer escadas 92,0 100,0 22,8 0,0 100,0 

Função-Social  Média Mediana Dp Mínimo Máximo 

A: Compreensão do significado da palavra 90,6 100,0 16,3 0,0 100,0 

B: Compreensão de sentenças complexas 86,5 100,0 24,0 0,0 100,0 

C: Uso funcional da comunicação 74,4 80,0 31,4 0,0 100,0 

D: Complexidade da comunicação expressiva 85,9 100,0 22,2 20,0 100,0 

E: Resolução de problema 60,9 60,0 33,0 0,0 100,0 

F: Jogo social interativo (adultos) 77,6 100,0 28,4 0,0 100,0 

G: Interação com os companheiros 76,8 80,0 29,1 0,0 100,0 

H: Brincadeira com objetos 85,1 100,0 21,0 0,0 100,0 

I: Auto-informação 65,1 60,0 30,8 0,0 100,0 

J: Orientação temporal 59,2 60,0 36,3 0,0 100,0 

K: Tarefas domésticas 57,7 60,0 35,9 0,0 100,0 

L: Auto-proteção 60,3 60,0 31,4 0,0 100,0 

M: Função comunitária 62,8 60,0 29,9 0,0 100,0 

 



4.4. Desempenho dos alunos e associação com idade e série escolar 

     Nas tabelas 10 e 11 encontram-se as análises de associação de desempenho nas 

áreas de autocuidado, mobilidade e função social, segundo a idade e série. Verifica-

se que não houve associação entre desempenho e a idade, porém, nas áreas de 

autocuidado e mobilidade houve associação estatisticamente significante em relação 

à série do aluno.  

 

Tabela 10.  Desempenho dos alunos com deficiência nas áreas de autocuidado, 

mobilidade e função social, segundo a idade. DRE-Penha/São Paulo, 2007- 2009 

    
Idade 

p-valor 
até 8 

anos 

>8 até 9 

anos 

>9 até 10 

anos 

>10 anos 

Pontuação: Auto-

cuidado (0-100%) 

Média 85,7 83,8 88,9 90,4 

0,351 

Mediana 95,9 95,2 97,3 97,3 

desvio padrão 20,4 21,3 18,2 14,6 

Mínimo 17,8 9,6 24,7 43,8 

Máximo 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pontuação: 

Mobilidade (0-100%) 

Média 89,0 91,7 93,4 97,6 

0,261 

(BF) 

Mediana 100,0 100,0 100,0 100,0 

desvio padrão 24,6 24,0 20,1 11,6 

Mínimo 1,6 0,0 9,4 20,3 

Máximo 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pontuação: Função 

Social (0-100%) 

Média 76,0 69,2 72,4 72,1 

0,529 

Mediana 78,5 76,1 76,9 78,5 

desvio padrão 16,9 23,8 18,4 19,0 

Mínimo 26,1 23,1 18,5 27,7 

Máximo 100,0 100,0 93,8 100,0 

   

 

 



Tabela 11. Desempenho dos alunos com deficiência nas áreas de autocuidado, 

mobilidade e função social, segundo a série escolar. DRE-Penha/São Paulo, 

2007-2009 

 

  

  
Serie escolar (criança) 

p-valor 

1ª 2ª 3ª 4ª 

Pontuação: 

Autocuidado (0-

100%) 

Média 77,8 84,8 89,9 95,2 

<0,001 

(BF) 

Mediana 82,2 93,1 97,9 100,0 

desvio padrão 21,7 19,9 17,8 9,5 

Mínimo 30,1 9,6 24,7 57,5 

Máximo 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pontuação: 

Mobilidade (0-100%) 

Média 90,0 89,3 93,1 99,8 

0,049 

(BF) 

Mediana 100,0 100,0 100,0 100,0 

desvio padrão 20,5 26,1 22,2 0,8 

Mínimo 12,5 0,0 4,7 95,3 

Máximo 100,0 100,0 100,0 100,0 

Pontuação: Função 

Social (0-100%) 

Média 68,0 70,0 72,2 78,3 

0,076 

(BF) 

Mediana 75,4 73,1 78,5 81,5 

desvio padrão 22,7 20,7 19,4 13,5 

Mínimo 23,1 21,5 18,5 43,1 

Máximo 98,5 100,0 100,0 100,0 

 

A seguir são apresentadas as comparações múltiplas nas áreas de 

autocuidado e função social, para as quais se verificaram diferenças estatisticamente 

significantes.  

Nos resultados das comparações múltiplas (quadro 2, gráfico1), pode-se 

observar que houve diferença na escala de autocuidado entre os grupos da 1ª série e 

os da 3ª e 4ª série (p<0,05), evidenciando que os alunos da 1ª série apresentam, em 

média, resultados mais baixos na escala do que os alunos da 3ª e 4ª. Houve também 

diferença entre os grupos de alunos na 2ª e 4ª, evidenciando que os alunos da 2ª série 

apresentam, em média, resultados mais baixos na escala do que os alunos da 4ª. 

 



Quadro 2. Comparações múltiplas entre as séries dos alunos com deficiência na 

área de auto cuidado da primeira a quarta série do ensino fundamental. DRE-

Penha/São Paulo, 2007-2009 

 p-valor 

1ª x 2ª 0,444 

1ª x 3ª 0,012 

1ª x 4ª <0,001 

2ª x 3ª 0,864 

2ª x 4ª 0,025 

3ª x 4ª 0,777 

 

Gráfico 1. Comparação entre as escalas e as séries na área de auto cuidado.  

DRE-Penha/São Paulo, 2007 - 2009 

 

     



No quadro 3 e gráfico 2 pode-se observar que apenas houve diferença na 

escala de mobilidade entre os grupos da primeira série e os da 4ª série (p<0,05), 

evidenciando que os alunos da 1ª série apresentam, em média, resultados mais 

baixos na escala do que os alunos da 4ª série. 

Quadro 3. Comparações múltiplas entre as séries dos alunos com deficiência na 

área de mobilidade da primeira a quarta série do ensino fundamental. DRE-

Penha/São Paulo, 2007-2009 

   p-valor 

1ª x 2ª >0,999 

1ª x 3ª 0,985 

1ª x 4ª 0,044 

2ª x 3ª 0,970 

2ª x 4ª 0,052 

3ª x 4ª 0,199 

 

 

Gráfico 2. Comparação entre as escalas e as séries na área de mobilidade.  DRE-

Penha/São Paulo, 2007-2009 

 

 

 



4.5. Desempenho dos alunos e assistência oferecida pelo cuidador de acordo 

com o diagnóstico da deficiência (SME/CEFAI) 

     A seguir são apresentados o desempenho dos alunos nas áreas de autocuidado, 

mobilidade e função social, para cada tipo de deficiência. São apresentados, também, 

os escores obtidos em relação à necessidade de ajuda para essas funções. Não 

foram realizadas comparações para os diagnósticos DA, Dislexia e DV, por haver 

poucos indivíduos nestes grupos, não possibilitando análise estatística. 

 

4.5.1 Conduta típica 

Houve diferença entre as três escalas entre si, sendo que para este grupo de 

crianças a função social apresentou, em média, valores mais baixos, seguida da área 

de autocuidado. A escala de mobilidade teve, em média, melhores resultados (tabela 

12, quadro 4 e gráfico 3). 

Tabela 12.  Desempenho do grupo de alunos com diagnóstico de conduta típica 

nas áreas de autocuidado, mobilidade e função social. DRE-Penha/São Paulo, 

2007-2009 

  PONTUAÇÃO 

 

  

  Autocuidado (0-100%) Mobilidade (0-100%) Função Social (0-100%) 

Média 94,2 100,0 71,9 

Mediana 100,0 100,0 76,9 

Desvio padrão 13,8 0,0 18,1 

Mínimo 24,7 100,0 18,5 

Máximo 100,0 100,0 100,0 

p-valor < 0,001  

  

 

 

 

 



Quadro 4. Comparações múltiplas das crianças com diagnóstico de conduta 

típica nas áreas de autocuidado, mobilidade e função social. DRE – Penha/São 

Paulo, 2007-2009 

 

 

  

 

Gráfico 3.  Comparação entre nas áreas de autocuidado, mobilidade e função 

social no grupo de crianças com conduta típica.  DRE- Penha/São Paulo, 2007 - 

2009  

 

 

    Em relação à necessidade de ajuda do cuidador, verifica-se na tabela 13 que para 

esse grupo de crianças houve diferença apenas da escala de mobilidade em relação 

às demais escalas, observando-se, em média, que a mobilidade apresentou 

resultados mais altos. A função social está mais comprometida exigindo também 

maior atenção do cuidador (quadro 5 e gráfico 4). 

 

 

 p-valor 

Autocuidado x Mobilidade 0,010 

Autocuidado x Função social <0,001 

Mobilidade x Função social <0,001 



Tabela 13. Pontuação obtida pelo grupo de alunos com diagnóstico de conduta 

típica na escala do cuidador nas áreas de autocuidado, mobilidade e função 

social. DRE-Penha/São Paulo, 2007 – 2009 

Pontuação 

 

 

   

  

  

 

p-valor = 0,004      

 

Quadro 5. Comparações múltiplas do grupo de crianças com conduta típica na 

escala do cuidador, segundo as áreas autocuidado, mobilidade e função social. 

DRE-Penha/São Paulo, 2007 - 2009 

 p-valor 

Autocuidado x Mobilidade 0,003 

Autocuidado x Função social 0,602 

Mobilidade x Função social 0,004 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Cuidador: Auto-

cuidado (0-100%) 

 Cuidador: 

Mobilidade (0-100%) 

 Cuidador: Função 

Social (0-100%) 

Média 92,2 99,9 70,9 

Mediana 100,0 100,0 76,0 

desvio padrão 16,1 0,8 20,6 

Mínimo 25,0 94,3 20,0 

Máximo 100,0 100,0 100,0 



Gráfico 4. Escalas do grupo conduta típica – assistência do cuidador. DRE-

Penha/São Paulo, 2007 - 2009   

 

 

4.5.2. Deficiência física  

Verifica-se neste grupo de alunos que a mobilidade é a área mais comprometida 

(tabela 14, quadro 6 e gráfico 5). Pode-se observar que houve diferença 

estatisticamente significante e que, em média, a função social apresentou resultado 

mais alto. 

Tabela 14.   Desempenho do grupo de alunos com diagnóstico de deficiência 

física nas áreas de autocuidado, mobilidade e função social. DRE-Penha/São 

Paulo, 2007 - 2009 

Pontuação 

   Autocuidado 

 (0-100%) 

 Mobilidade (0-100%)   Função Social 

 (0-100%) 
Média 67,6 62,7 75,0 

Mediana 70,6 75,0 81,5 

desvio padrão 24,3 36,6 20,3 

Mínimo 9,6 0,0 27,7 

Máximo 97,3 100,0 100,0 

p-valor = 0,257   

 

 



Quadro 6. Comparações múltiplas do grupo de crianças com deficiência física 

nas áreas de autocuidado, mobilidade e função social. DRE-Penha/São Paulo, 

2007 - 2009 

 p-valor 

Autocuidado x Mobilidade 0,001 

Autocuidado x Função social 0,021 

Mobilidade x Função social <0,002 

 

 

Gráfico 5- Comparação entre as escalas do grupo de crianças com deficiência 

física.   DRE-Penha/São Paulo, 2007 - 2009 

 

 

Em relação à necessidade de ajuda do cuidador, verifica-se na tabela 15 que 

para esse grupo de crianças há necessidade de ajuda principalmente no autocuidado 

e na mobilidade, mas que está presente, também, na função social (quadro 7 e gráfico 

6). 

 

 

 



Tabela 15.  Pontuação obtida pelo grupo de alunos com diagnóstico de 

deficiência física na escala do cuidador nas áreas de autocuidado, mobilidade e 

função social . DRE-Penha/São Paulo, 2007 – 2009 

Pontuação 

   Cuidador: Autocuidado 

(0-100%) 

 Cuidador: 

Mobilidade (0-100%) 

  Cuidador: Função 

Social (0-100%) 

Média 56,0 62,8 71,6 

Mediana 52,5 75,7 74,0 

desvio padrão 26,4 36,2 23,9 

Mínimo 20,0 0,0 24,0 

Máximo 100,0 100,0 100,0 

p-valor = 0,019   

  

Quadro 7. Comparações múltiplas do grupo de crianças com deficiência física  

na  escala do cuidador, entre as áreas avaliadas . DRE-Penha/São Paulo 2007 - 

2009 

  p-valor 

Autocuidado x Mobilidade 0,163 

Autocuidado x Função social 0,019 

Mobilidade x Função social 0,301 

 



Gráfico 6. Comparação entre as escalas do grupo de crianças com deficiência 

física, na escala do cuidador. DRE-Penha/São Paulo, 2007 - 2009   

 

4.5.3. DGD – Deficiência Global do Desenvolvimento  

Neste grupo de crianças, como era esperado, há grande comprometimento da 

função social (tabela 16). Pelos resultados das comparações múltiplas (quadro 8 e 

gráfico 7), pode-se observar que houve diferença entre as três escalas entre si, 

evidenciando que para este grupo a mobilidade apresentou, em média, valores mais 

altos, seguida do autocuidado. Em relação ao cuidador, a necessidade de ajuda 

reflete o comprometimento nas mesmas áreas, ou seja, primeiramente na função 

social, seguida de autocuidado, havendo pouca necessidade de atenção na 

mobilidade (tabela 17, quadro 9 e gráfico 8). 

 

Tabela 16. Desempenho do grupo de alunos com diagnóstico de deficiência 

global do desenvolvimento nas áreas de autocuidado, mobilidade e função 

social. DRE-Penha/São Paulo, 2007 - 2009 

Pontuação 

  Autocuidado (0-100%) Mobilidade (0-100%) Função Social (0-100%) 

Média 74,2 97,0 58,7 

Mediana 80,8 100,0 61,5 

desvio padrão 21,4 8,0 23,2 

Mínimo 30,1 71,9 21,5 

Máximo 97,3 100,0 84,6 

p-valor = 0,001       



Quadro 8. Comparações múltiplas do grupo de crianças com DGD – Deficiência 

Global do Desenvolvimento, entre as áreas avaliadas. DRE-Penha/São Paulo, 

2007 - 2009 

 p-valor 

Autocuidado x Mobilidade 0,005 

Autocuidado x Função social 0,014 

Mobilidade x Função social <0,001 

 

Gráfico 7.  Comparação entre as escalas do grupo de crianças com DGD – 

Deficiência Global do Desenvolvimento.  DRE-Penha/São Paulo, 2007 - 2009 

 

Tabela 17. Pontuação obtida pelo grupo de alunos com diagnóstico de 

deficiência global do desenvolvimento na  escala do cuidador nas áreas de 

autocuidado, mobilidade e função social. DRE-Penha/São Paulo, 2007 - 2009 

Pontuação 

   Cuidador: 

Autocuidado (0-100%) 

  Cuidador: 

Mobilidade (0-100%) 

 Cuidador: Função 

Social (0-100%) 

Média 66,0 95,2 53,7 

Mediana 76,3 100,0 60,0 

desvio padrão 26,6 7,6 26,0 

Mínimo 20,0 80,0 16,0 

Máximo 100,0 100,0 84,0 

p-valor < 0,001       



Quadro 9. Comparações múltiplas do grupo de crianças com DGD – Deficiência 

Global do Desenvolvimento entre as áreas avaliadas, segundo a escala do 

cuidador, DRE-Penha/São Paulo, 2007 - 2009 

 p-valor 

Autocuidado x Mobilidade 0,001 

Autocuidado x Função social 0,030 

Mobilidade x Função social <0,001 

 

 

Gráfico 8. Comparação entre as escalas do grupo de crianças com DGD -  

Deficiência Global do Desenvolvimento, segundo escala do cuidador. DRE-

Penha/São Paulo, 2007 - 2009    

 

 

4.5.4. Distúrbios da fala  

Verifica-se (tabela 18) que a função social apresenta menores médias. Nos 

resultados das comparações múltiplas (quadro 10 e gráfico 9) verifica-se que houve 

diferença com significância estatística. Em relação ao cuidador, a necessidade de 

ajuda reflete o comprometimento nas mesmas áreas, ou seja, primeiramente na 

função social, seguida de autocuidado (tabela 19, quadro 11 e gráfico 10). 

 



Tabela 18. Desempenho do grupo de alunos com distúrbios de fala nas áreas de 

autocuidado, mobilidade e função social. DRE-Penha/São Paulo, 2007 - 2009 

Pontuação 

   Autocuidado (0-100%)   Mobilidade (0-100%)  Função Social (0-100%) 

Média 97,3 100,0 84,3 

Mediana 100,0 100,0 83,1 

desvio padrão 6,7 0,0 12,4 

Mínimo 76,7 100,0 56,9 

Máximo 100,0 100,0 100,0 

p-valor = 0,004       

 

Quadro 10. Comparações múltiplas do grupo de crianças com distúrbios da fala 

nas áreas de autocuidado, mobilidade e função social. DRE-Penha/São Paulo, 

2007 - 2009 

 p-valor 

Autocuidado x Mobilidade 0,500 

Autocuidado x Função social 0,008 

Mobilidade x Função social 0,002 

 

Gráfico 9.  Comparação entre as escalas do grupo de crianças com distúrbios de 

fala .  DRE-Penha/São Paulo, 2007 - 2009 

 



Tabela 19.  Pontuação obtida pelo grupo de alunos com distúrbio de fala na 

escala do cuidador nas áreas de autocuidado, mobilidade e função social. DRE-

Penha/São Paulo, 2007 - 2009 

Pontuação 

   Cuidador: 

Autocuidado (0-100%) 

 Cuidador: 

Mobilidade (0-100%) 

  Cuidador: Função Social 

(0-100%) 

Média 96,5 100,0 72,0 

Mediana 100,0 100,0 72,0 

desvio padrão 12,5 0,0 14,5 

Mínimo 55,0 100,0 36,0 

Máximo 100,0 100,0 88,0 

p-valor < 0,001        

  

Quadro 11. Comparações múltiplas do grupo de crianças com distúrbio de fala, 

segundo escala de assistência do cuidador. DRE-Penha/São Paulo, 2007 - 2009 

  p-valor 

Autocuidado x Mobilidade >0,999 

Autocuidado x Função social 0,002 

Mobilidade x Função social <0,001 

 

Gráfico 10 - Comparação entre as escalas do grupo de crianças com distúrbios 

de fala, segundo escala de assistência do cuidador.  DRE-Penha/São Paulo, 2007 

- 2009 



 

4.5.5. Múltiplas deficiências  

Neste grupo de crianças a função social foi a mais comprometida (tabela 20), 

evidenciada nas comparações múltiplas (quadro 12 e gráfico 11). O mesmo ocorreu 

com as escalas referentes à necessidade de ajuda do cuidador (tabela 21, quadro 13 

e gráfico 12).  

Tabela 20. Desempenho do grupo de alunos com múltiplas deficiências nas 

áreas de autocuidado, mobilidade e função social.   DRE-Penha/São Paulo, 2007 

- 2009 

Pontuação 

   Autocuidado (0-100%) Mobilidade (0-100%)  Função Social (0-100%) 

Média 92,5 98,1 75,1 

Mediana 98,6 100,0 76,9 

desvio padrão 13,0 10,3 16,5 

Mínimo 49,3 40,6 23,1 

Máximo 100,0 100,0 100,0 

p-valor < 0,001       

 

 

 

 



Quadro 12.  Comparações múltiplas entre as áreas avaliadas no grupo de 

crianças com múltiplas deficiências. DRE-Penha/São Paulo, 2007 - 2009 

 p-valor 

Autocuidado x Mobilidade 0,132 

Autocuidado x Função social <0,001 

Mobilidade x Função social <0,001 

 

Gráfico 11. Comparação entre as escalas do grupo de crianças com múltiplas 

deficiências.  DRE-Penha, 2007 - 2009 

  

Tabela 21.  Pontuação obtida pelo grupo de alunos com múltiplas deficiências na 

escala do cuidador nas áreas de autocuidado, mobilidade e função social. DRE-

Penha/São Paulo, 2007 - 2009 

Pontuação 

  Cuidador: Autocuidado 

(0-100%) 

Cuidador: Mobilidade  

(0-100%) 

Cuidador: Função Social    

(0-100%) 

Média 91,2 98,1 68,0 

Mediana 100,0 100,0 72,0 

desvio padrão 17,2 10,0 17,5 

Mínimo 40,0 42,9 20,0 

Máximo 100,0 100,0 100,0 

p-valor < 0,001         

 



Quadro 13. Comparações múltiplas entre as áreas avaliadas no grupo de 

crianças com múltiplas deficiências, segundo escala de assistência do cuidador.  

DRE-Penha/São Paulo, 2007 - 2009 

 p-valor 

Autocuidado x Mobilidade 0,080 

Autocuidado x Função social <0,001 

Mobilidade x Função social <0,001 

 

Gráfico 12. Comparação entre as escalas das crianças com múltiplas 

deficiências, segundo escala de assistência do cuidador.  DRE-Penha/São Paulo, 

2007 - 2009 

 

4.5.6. Síndrome de Down  

      Pode-se observar que houve neste grupo de crianças maior comprometimento da 

função social (tabela 22), com diferenças na análise de comparações múltiplas 

(quadro14 e gráfico 13). O mesmo foi observado na necessidade de ajuda do 

cuidador (tabela 23, quadro 15 e gráfico 14).  

 

 

 

 

 

 



Tabela 22.  Desempenho do grupo de alunos com Síndrome de Down nas áreas 

de autocuidado , mobilidade e função social. DRE-Penha/São Paulo , 2007-2009    

Pontuação 

   Autocuidado (0-100%)  Mobilidade (0-100%)  Função Social (0-100%) 

Média 87,9 99,5 61,0 

Mediana 89,0 100,0 67,7 

Desvio padrão 9,7 1,4 19,3 

Mínimo 63,0 95,3 26,2 

Máximo 98,6 100,0 92,3 

p-valor < 0,001    

 

Quadro 14.  Comparações múltiplas entre as áreas avaliadas no grupo de 

crianças com Síndrome de Down. DRE-Penha/São Paulo, 2007 - 2009 

 p-valor 

Autocuidado x Mobilidade <0,001 

Autocuidado x Função social <0,001 

Mobilidade x Função social <0,001 

 



Gráfico13. Comparação entre as escalas do grupo de crianças com  Síndrome de 

Down.  DRE-Penha/São Paulo, 2007 - 2009 

 

 

Tabela 23. Pontuação obtida pelo grupo de alunos com  Síndrome de Down na 

escala do cuidador nas áreas de autocuidado, mobilidade e função social.  DRE-

Penha/São Paulo, 2007 - 2009  

Pontuação 

    Cuidador: Autocuidado 

(0-100%) 

 Cuidador: 

Mobilidade (0-100%) 

 Cuidador: Função Social 

(0-100%) 

Média 77,2 99,5 55,8 

Mediana 80,0 100,0 56,0 

desvio padrão 17,1 1,5 21,1 

Mínimo 42,5 94,3 8,0 

Máximo 100,0 100,0 84,0 

p-valor = 0,001         

  

Quadro 15. Comparações múltiplas entre as áreas avaliadas no grupo de 

crianças com Síndrome de Down, segundo escala de assistência do cuidador. 

DRE-Penha/São Paulo, 2007 - 2009.   

 

 

 

 p-valor 

Autocuidado x Mobilidade <0,001 

Autocuidado x Função social <0,001 

Mobilidade x Função social <0,001 



Gráfico 14. Comparação entre as áreas de auto cuidado, mobilidade e função 

social de crianças com Síndrome de Down, escala do cuidador. DRE-Penha/São 

Paulo, 2007– 2009 

 

4.5.7. Síndromes genéticas  

     Neste grupo de crianças encontram-se as seguintes síndromes: síndrome do X 

frágil, síndrome do cromossomo 22, síndrome de Apert, síndrome de Charge, Cornélia 

D’lange, Willians, Moebius, 01 criança com má formação da face interrogada e uma 

criança em avaliação médica com diagnóstico de síndrome genética interrogada. 

Também neste grupo predominou o comprometimento da função social (tabela 24), 

evidenciado na análise de comparações múltiplas (quadro 16 e gráfico 15). Em relação 

ao cuidador, a necessidade de ajuda ocorreu principalmente na função social, seguida 

da área de autocuidado (tabela 25, quadro 17 e gráfico 16).  

Tabela 24. Pontuação obtida pelo grupo de crianças com Síndromes Genéticas 

nas áreas de autocuidado, mobilidade e função social. DRE-Penha/São Paulo, 

2007 – 2009 

Pontuação 

   Autocuidado (0-100%)  Mobilidade (0-100%)  Função Social (0-100%) 

Média 83,8 96,4 63,1 

Mediana 86,3 100,0 64,6 

Desvio padrão 15,9 7,8 21,2 

Mínimo 43,8 75,0 30,8 

Máximo 98,6 100,0 95,4 

p-valor < 0,001          



Quadro 16. Comparações múltiplas entre as áreas avaliadas no grupo de 

crianças com Síndromes Genéticas. DRE-Penha/São Paulo, 2007 – 2009  

 p-valor 

Autocuidado x Mobilidade 0,062 

Autocuidado x Função social 0,011 

Mobilidade x Função social <0,001 

 

Gráfico 15- Comparação entre as escalas nas áreas avaliadas do grupo de 

crianças com Síndromes Genéticas. DRE-Penha/São Paulo, 2007 - 2009 

 

 

Tabela 25.  Pontuação nas áreas de autocuidado, mobilidade e função social nas 

crianças com síndromes genéticas, segundo escala de assistência do cuidador. 

DRE-Penha/São Paulo, 2007 – 2009 

Pontuação 

  Cuidador: Autocuidado 

(0-100%) 

 Cuidador: Mobilidade 

(0-100%) 

 Cuidador: Função Social 

(0-100%) 

Média 70,7 98,4 63,3 

Mediana 72,5 100,0 60,0 

desvio padrão 21,5 5,2 28,2 

Mínimo 40,0 82,9 24,0 

Máximo 100,0 100,0 96,0 

p-valor = 0,004        



Quadro 17. Comparações múltiplas entre áreas avaliadas no grupo de crianças 

com Síndromes Genéticas, segundo a escala de assistência do cuidador. DRE-

Penha/São Paulo, 2007 - 2009 

 p-valor 

Autocuidado x Mobilidade 0,003 

Autocuidado x Função social 0,602 

Mobilidade x Função social 0,004 

 

Gráfico 16. Comparação entre as áreas avaliadas, crianças com Síndromes 

Genéticas, segundo escala de assistência do cuidador. DRE-Penha/São Paulo, 

2007 – 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Discussão 

Os resultados obtidos apresentam coerência com os tipos de deficiências 

avaliadas, o que foi identificado tanto para cada grupo de deficiência apontado nos 

critérios, como individualmente. Assim sendo, as crianças com diagnóstico de conduta 

típica, deficiência global do desenvolvimento, múltiplas deficiências, distúrbios de fala 

e síndrome de Down, apresentaram desempenho menos favorável na função social. 

Nas crianças com deficiência física, como esperado, o maior problema foi a 

mobilidade. Vale ressaltar que os resultados relacionados ao cuidador apontaram, no 

geral, que estes identificam a grande dependência de seus filhos e as necessidades 

de ajuda para tarefas cotidianas. Expressa o trabalho despendido desses familiares e 

cuidadores e como decorrência a condição de estresse, depressão, desestruturação 

decorrente dessa situação, o que tem sido analisado em outros estudos. Muitos 

autores apontam para importância de aspectos mencionados à saúde física e 

emocional dos cuidadores, bem como das condições sociais que interagem nesse 

processo (Nunes, 2007, Ferreira, 2007). 

A inclusão da criança com deficiência é um processo que se inicia no núcleo 

familiar. O nascimento de uma criança com deficiência ocasiona uma série de conflitos 

familiares, sendo muitos os artigos encontrados na literatura que discutem o impacto 

desse fato nas famílias. Lopes e Corrêa, 2002, descrevem que desde muito cedo, a 

criança com deficiência e sua família são encaminhadas para diversos profissionais 

ligados à saúde ou à educação, os quais, por sua vez, prescrevem uma infinidade de 

orientações quanto aos cuidados necessários. Dentre elas, destacam-se como 

oferecer estímulos adequados para a criança, como higienizá-la, alimentá-la, como 

carregá-la e, também, como realizar as adaptações que irão facilitar o dia-a-dia das 

famílias. Assim sendo, o processo de inclusão da criança com deficiência depende  do 

suporte familiar e também do nível de escolaridade dos cuidadores. Outro dado 

relevante do estudo atual relaciona-se à baixa escolaridade dos pais ou cuidadores 

das crianças avaliadas, o que pode ser um fator agravante para a inclusão dessas 

crianças.  Os cuidadores são os principais agentes para a estimulação ou treinamento 

de algumas funções. São também responsáveis pela troca de informações entre a 

escola e o núcleo familiar sobre como a criança realiza algumas atividades e o grau de 

independência para a realização da mesma. A avaliação de determinadas funções 

isoladamente, não colabora com a inclusão, uma vez que o sujeito deve ser entendido 

na sua integralidade dentro do contexto social que privilegie o aprendizado. A 

escolaridade do cuidador deve ser abordada como um dos inúmeros fatores sociais 

que poderá contribuir com o processo inclusivo.  



 Embora não tenha sido objeto do presente estudo, vale ressaltar a importância 

das concepções dos familiares e dos educadores quanto à possibilidade de inclusão 

escolar das crianças com deficiência. Em estudo realizado com educadores e 

familiares de crianças com múltiplas deficiências em processo de inclusão, avaliou-se, 

por meio de entrevistas semi-estruturadas e de observações no ambiente escolar, a 

concepção que eles tinham sobre a inclusão escolar e social dessas crianças. Os 

resultados indicaram que os pais percebem a deficiência dos seus filhos como algo 

que acarreta grande sofrimento e que traz comprometimentos sociais. Os pais e os 

professores acreditam não ser possível a inclusão escolar dessas crianças, por 

conceberem o desenvolvimento delas como inexistente e por considerarem a escola 

de ensino regular despreparada para recebê-las (Silveira, Neves, Basilia, 2006). Em 

relação aos cuidadores, estudo que utilizou o PEDI demonstrou dados relevantes em 

relação à família, identificando diferenças de perfis da criança atendida de acordo com 

aspectos socioeconômicos dos familiares, os quais também influenciavam no suporte 

social percebido pelos cuidadores (Ferreira, 2007). 

No presente estudo, optou-se por apresentar separadamente as idades das 

crianças avaliadas e a distribuição por séries. Essa opção deu-se em decorrência da 

dificuldade em relacionar as idades das crianças e as séries em que as mesmas 

estavam matriculadas, o que reflete à adoção de uma política mais flexível do regime 

de progressão continuada adotado pela Secretaria de Educação para as crianças com 

deficiência. Dessa maneira, algumas crianças foram submetidas a esse regime e 

foram aprovadas automaticamente e, outras, por opção dos pais e orientação da 

escola, foram retidas na mesma série escolar, por ter sido avaliado que elas não 

apresentavam condições de continuidade com um grupo de idade igual, mas de 

comportamento e instrução diferenciados. Tomando-se como exemplo, uma criança 

com 10 anos de idade poderia estar numa determinada série porque foi aprovada 

continuamente ou em outra, com as mesmas habilidades, por ter sido retida. Com 

maior freqüência a opção verificada era de retenção na série, por esse motivo, neste 

trabalho verificou-se que o desempenho apresentava maior relação com a série do 

que com a idade. Ressalte-se que durante a pesquisa foi possível observar um esforço 

intenso dos profissionais envolvidos no processo de inclusão em avaliar a melhor 

opção para a criança. Também durante o estudo ocorreram casos de pais que pediam 

para reter a criança com receio de que a mesma apresentasse dificuldade no contato 

com grupos de crianças maiores ou com a troca de professores. Durante a pesquisa 

observou-se que, em relação às incapacidades avaliadas, os alunos das séries iniciais 

apresentavam resultados mais baixos do que os alunos das 3ª e 4ª séries. Ainda em 

relação à distribuição por séries das crianças avaliadas, cabe ressaltar a necessidade 



de estudos que demonstrem qual a taxa de abandono no grupo de crianças com 

deficiência, o que possibilitará dimensionar a continuidade e a efetividade do processo 

inclusivo. 

Mantoan (1998) descreve a evolução dos conceitos de incapacidade e 

inadaptação, em que esta última é resultante da interação entre os hábitos de vida da 

pessoa e os obstáculos impostos pelo meio, poderá estender-se e alcançar o espaço 

das escolas e eliminar ou reduzir esses obstáculos do ponto de vista cognitivo. De 

fato, assim como o meio físico e a arquitetura das escolas não foram planejados para 

acolher alunos em cadeiras de rodas, o ambiente cognitivo das escolas não está, no 

geral, preparado para o ensino de pessoas com deficiência mental integradas às 

normais. O reconhecimento do papel dos fatores ambientais e dos que são internos 

aos indivíduos, no processo interativo de produção de inadaptações, expressa-se em 

todas as inovações conceituais citadas. As características do indivíduo foram durante 

muito tempo a única meta das intervenções educativas, mas, hoje, nenhum modelo 

educativo pode ignorar as características do funcionamento das pessoas que 

apresentam incapacidades intelectuais, sem considerar a interação destas com o 

meio. Privilegiar a idade mental no desenvolvimento de habilidades da vida prática e 

na aquisição de conhecimentos acadêmicos pode retardar de tal maneira essas 

aprendizagens, que elas não seriam mais úteis para a independência do sujeito na sua 

idade real.  

Quanto à avaliação de incapacidade, o instrumento PEDI mostrou-se eficiente 

para observação das incapacidades individuais podendo constituir um instrumento útil 

no acompanhamento do aluno a longo prazo, o que tem sido proposto por outros 

autores. Os resultados do “Estudo do desempenho funcional de crianças com 

paralisia cerebral diparética espástica utilizando o Pediatric Evaluation of Disability 

Inventory (PEDI)” revelaram que o impacto do diagnóstico desse tipo de paralisia 

cerebral no perfil funcional das crianças é manifestado, principalmente, em atividades 

que envolvem coordenação bimanual e nas atividades de transferência. Este estudo 

avaliou 20 crianças, sendo dez com desenvolvimento normal (que freqüentavam a 

Escola Municipal de Educação Infantil – EMEI – São Paulo) e dez com diagnóstico de 

paralisia cerebral diparética espástica (que freqüentavam a AACD, São Paulo). Os 

autores concluíram que os resultados podem contribuir para o direcionamento de 

estratégias de avaliação e de intervenção em crianças portadoras de paralisia 

cerebral (Schwartzman, 2004), sendo também uma ferramenta auxiliar para o 

processo de inclusão dessas crianças.  



Outro estudo – Gravidade da paralisia cerebral (PC) e desempenho funcional – 

foi realizado com o objetivo de comparar as repercussões da gravidade neuromotora 

com o perfil funcional das crianças portadoras de PC. Foram avaliadas, com aplicação 

do PEDI, 36 crianças com paralisia cerebral. Os resultados deste estudo sugeriram 

que atitudes e expectativas dos cuidadores de crianças portadoras de PC moderada 

podem exercer influência negativa em sua independência funcional. Tal evidência é 

relevante para os profissionais de saúde que trabalham com essa clientela, sugerindo 

que a ação terapêutica deve extrapolar mudanças exclusivamente voltadas para os 

componentes intrínsecos dessas crianças e incluir também orientações e 

conscientização dos cuidadores, para que eles permitam e estimulem a participação 

ativa de suas crianças em atividades da rotina diária. Concluiu-se que o desempenho 

funcional de crianças portadoras de PC é influenciado pelo ambiente social, que pode 

interferir no uso rotineiro e, conseqüentemente, no aprimoramento das habilidades 

apresentadas por essas crianças (Mancini, 2004). O PEDI permitiu identificar os 

diferentes graus de comprometimento motor, fala e cognitivo e, portanto, contribuir 

para caracterizar o grupo quanto às suas necessidades em autocuidado, mobilidade e 

função social. 

Em estudo realizado pelo PROFAI – Programa de promoção e apoio à inclusão 

de crianças com deficiência física, desenvolvido por professores e acadêmicos do 

curso de fisioterapia da Universidade Estadual de Londrina, em 2004, foram avaliados 

52 alunos em 34 escolas. Estes apresentavam diferentes deficiências.  O PEDI foi 

utilizado com o objetivo de levantar as necessidades para nortear as indicações de 

adaptações do mobiliário, espaço físico e recursos de baixa tecnologia necessários à 

mobilidade e participação desses alunos na escola. Concluiu-se que a carência de 

recursos humanos capacitados e adaptações dos mobiliários e espaço físico são 

condições freqüentes nas escolas, evidenciando a importância da atuação do 

fisioterapeuta como colaborador no processo educacional de alunos com deficiência 

física, tanto para favorecer sua acessibilidade / participação, quanto para a 

capacitação específica dos professores (Alpino, 2006). As questões quanto à 

acessibilidade podem ser entendidas como a possibilidade de alcance aos espaços 

físicos, à informação, aos instrumentos de trabalho e estudo, aos produtos e serviços 

e diz respeito à qualidade de vida de todas as pessoas (Pupo, Melo & Ferrés, 2006). 

Verificou-se que a função social frequentemente comprometida, sobretudo nos 

grupos em que as crianças apresentavam maior comprometimento cognitivo e 

dificuldades de atenção ou transtornos psiquiátricos, como nos grupos de conduta 



típica, deficiência global do desenvolvimento, Síndrome de Down e em alguns casos 

de múltiplas deficiências, os resultados encontrados estão de acordo outros trabalhos.  

Crianças hiperativas apresentam comprometimento das habilidades cognitivas, 

manifestando-se em dificuldades de organização, de resoluções de problemas, no 

retardo do desenvolvimento da linguagem, na dislexia, na disgrafia e na discalculia; 

em geral, tem incoordenação motora (é desajeitada), tem impersistência motora 

(incapacidade de manter determinada postura ou posição por algum tempo), 

apresenta sincinesias freqüentes, distúrbios da fala (dislalia, etc.), dificuldades 

gnósicas (inclusive na formação do esquema corporal) e práxicas. Essas crianças, em 

geral, apresentam inteligência normal (Leite, Ferreira, 2002). 

No grupo de crianças com deficiência global do desenvolvimento, vários 

estudos sobre o desfecho no longo prazo de crianças e jovens com autismo, sugerem 

que aproximadamente dois terços das crianças autistas tem um desfecho pobre 

(incapazes de viver independentemente) e que talvez somente um terço é capaz de 

atingir algum grau de independência pessoal e de auto-suficiência como adultos; entre 

estes, a maioria pode ter um desfecho razoável (ganhos sociais, educacionais ou 

vocacionais a despeito de dificuldades comportamentais e de outra ordem), ao passo 

que uma minoria (cerca de um décimo de todos os indivíduos com autismo) pode ter 

um bom desfecho (ter capacidade de exercer atividade profissional com eficiência e ter 

vida independente) (Klin, 2006). Os estudos acerca do desfecho dessas crianças são 

importantes por apontarem suas condições de vida, mas não devem servir como 

profecias que desencorajem sua inclusão na sociedade. O trabalho pedagógico com 

crianças e adolescentes autistas é fundamental, pois auxilia na melhoria das 

habilidades cognitivas e no desfecho final de suas condições de vida. A proposta 

pedagógica para este grupo, assim como para os demais, deve atender às 

necessidades e respeitar as dificuldades de cada individuo (Sousa, Ballone e 

Guimarães, 2004). Considerando os estudos e os resultados obtidos, pode-se dizer 

que o processo inclusivo para este grupo poderá favorecer a sua independência, mas 

não garante a inclusão de forma efetiva socialmente e faz-se necessário acompanhar 

o desenvolvimento de habilidades cognitivas e associativas de cada individuo. 

 A educação da criança é uma atividade complexa, pois exige adaptações de 

ordem curricular que requerem cuidadoso acompanhamento dos educadores e pais. 

Freqüentar a escola permitirá a criança especial adquirir, progressivamente, 

conhecimentos, cada vez mais complexos que serão exigidos da sociedade e cujas 

bases são indispensáveis para a formação do indivíduo (Schwartzman, 1999). Nesse 

processo devem ser envolvidos escola, pais e sociedade. Com o objetivo de avaliar as 



situações de inclusões familiar, social e escolar dos pacientes com múltiplas 

deficiências, Luna et al (2005) realizaram um  estudo com 278 escolares com múltiplas 

deficiências. Aproximadamente uma em cada cinco mães considerava seus filhos com 

problemas de relacionamento familiar, escolar ou social. Ressalte-se que quase 

metade dessas crianças (44,6%) estavam excluídas de qualquer tipo de escola. O 

baixo nível sócio-cultural predominante na população estudada e a desinformação 

quanto aos direitos de seus filhos dificultava que os pais percebessem a exclusão de 

seus filhos. As escolas regulares influenciaram positivamente na socialização das 

crianças com deficiências múltiplas.  

Entende-se por um desenho inclusivo ou universal um conjunto de 

preocupações, conhecimentos, metodologias e práticas que visam à concepção de 

espaços, produtos e serviços, utilizáveis com eficácia, segurança e conforto pelo maior 

número de pessoas possível, independentemente das suas capacidades. O desenho 

universal tende a ser naturalmente inclusivo e não discriminatório, resultando numa 

maior ergonomia para todos. 

(http://actividades.imagina.pt/uploads/cnoti/PDF/desenho_universal.pdf). 

Para o delineamento de uma sociedade mais inclusiva, que reconhece e 

valoriza as diferenças entre as pessoas, torna-se cada vez mais importante que 

propostas para a acessibilidade de pessoas com características específicas estejam 

articuladas à promoção da qualidade de vida para todos. Assim, pessoas com 

habilidades, necessidades e interesses variados, sejam ou não em decorrência de 

envelhecimento ou de deficiências, poderão ser beneficiadas por propostas de 

ambientes, produtos e serviços acessíveis, que não as discriminem (Pupo, Melo, 

Ferrés, 2006). 

Foi bastante elucidativo nesta pesquisa, que diferentes deficiências 

comprometem muito a função social, incluindo as que apresentam somente deficiência 

física, portanto, estas são barreiras importantes para uma atuação verdadeiramente 

inclusiva na escola, compartilhada com familiares e sociedade como um todo.  

 

 

 

 

 

http://actividades.imagina.pt/uploads/cnoti/PDF/desenho_universal.pdf


6. Conclusões 

 as deficiências mais freqüentes, segundo laudo da escola foram: conduta 

típica, múltiplas deficiências, deficiência física, síndrome de Down, distúrbios 

de fala e deficiência global do desenvolvimento 

 os alunos em processo de inclusão apresentaram melhor desempenho médio, 

segundo o PEDI, na área de mobilidade, seguida de autocuidado, sendo a 

função social a mais comprometida 

 em relação ao cuidador, segundo o PEDI, identificou-se maior necessidade de 

assistência para as crianças na área social, seguida de autocuidado e menor 

necessidade em relação à mobilidade 

 houve associação entre melhor desempenho, avaliado pelo PEDI, e a série 

escolar e não foi verificada associação com a idade 

 a função social esteve comprometida em todos os grupos de deficiência, sendo 

mais acentuada nas crianças com conduta típica, deficiência global do 

desenvolvimento, distúrbios de linguagem, síndrome de Down, múltiplas 

deficiências e síndromes genéticas. Em todos os grupos houve concordância 

entre o desempenho da criança e a necessidade de assistência do cuidador 

 

7. Considerações finais 

Consideramos que a avaliação de função e acompanhamento da criança com 

necessidades especiais na inclusão escolar deverá ser feita pela equipe com objetivo 

de acompanhar e estabelecer uma programação que beneficie a criança e o 

aproveitamento máximo deste processo escolar. A escola direciona-se em uma 

perspectiva de que é preciso considerar as diversas situações em que a aprendizagem 

se manifesta, de acordo com suas necessidades básicas, inclinações e anseios. Para 

além da dimensão cognitiva, deve-se almejar a totalidade do sujeito, propiciando 

condições para seu crescimento e melhoria como pessoa. É necessário que se espere 

o máximo de aprendizado dos conteúdos curriculares ministrados, mas respeitando-se 

as limitações naturais de todos os alunos, com ou sem deficiência.  

Uma inclusão baseada na co-responsabilidade entre as partes não poderá 

existir, apenas, com movimentos particulares de uma delas. Rever concepções não é 

uma atitude isolada ou individual. Nessa rede de cuidados, todos precisam se 



comprometer. É preciso mergulhar nas bases da inclusão, analisar as necessidades 

das crianças e adaptar projetos para que se tornem compatíveis com as condições 

educacionais de cada uma delas. Só assim poderemos transformar a realidade, em 

que muitos são chamados, mas poucos incluídos. 
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9. Anexos 

Anexo 1 – Inventário de Avaliação Pediátrica de Disfunção 
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Abstract 

Summary 

Introduction – Inclusion is the movement of the society to provide everyone with equal 

opportunities. In the individual context, the inclusion assumes that every individual has 

the possibility of making their own choices and build their own personal and social 

identity. In Brazil, the Federal Constitution from 1988 establishes the obligation of the 

State with the education by assuring compulsory and free basic education for 

everyone, including those who had no access to it at proper age, and also specialized 

educational services for people with disabilities, preferably in the regular education 

system. The disability presupposes the existence of variations of some skills which are 

classified as restrictions or injuries. In Brazil, according to IBGE (2000) the prevalence 

of disability in the population was 14, 5%; in São Paulo, data from the Municipal Health 

Department, it indicates a prevalence of 6.59%. 

Objectives – Describe the inabilities of students in the inclusion process through the 

pediatric evaluation of inabilities (PEDI).  

Methods – type of study: cross-sectional analysis; population: 181 students 7-10 years 

old in inclusion process in 32 municipal schools of DRE - the Regional Education 

Penha - São Paulo (SP). Variables: age, school grade level, kind of disability contained 

in the records of the child’ reports. Instrument: inventory of pediatric evaluation of 

disability (PEDI) that, through a questionnaire applied to the caregiver, assesses 197 

activities in the areas of self-care, mobility and social function and the need of the 

caregiver assistance for these functions. Statistical analysis: used t-student test, 

analysis of variance (ANOVA), analysis of variance with repeated measurements; for 

all tests it was considered statistical significant (p <0.5). 

Results – out of the 181 students, 39 (21.5%) were less than 8 years old, 32 (17.7%) 

were 8 years old, 57 (31.5%) were 9 years old and 53 (29.3%) were 10 years old or 

more, as far as grade is concerned, 35 (19.3%) were in the 1st  grade, 46 (25.4%) in 

the 2nd grade, 50 (27.6%) in the 3rd grade and 50 (27.6%) in 4th grade.  

As to the types of disabilities, they were classified as typical Conduct - 30.4%, Physical 

handicap - 14, 9%, Global development disability - 6.6%, Dyslexia - 1.1%, Speech 

disorders - 7.2 % Visual impairment - 2.8% Multiple disabilities - 18.2%, Down 

syndrome - 9.4%, Genetic syndromes - 6.6%. Statistically significant differences in 

student performance, according to the PEDI, were observed in the self-care scales 

(average of 77.8% in the 1st grade and 95.2% in the 4th grade - p) and mobility 

(average of 90.0 % in grade 1st grade and 99.8% in the 4th grade) between the grades, 



but not between the ages, despite  indicating a trend towards increasing performance - 

self-care (average of 85.7% in children under 8 years old and 90 4% in 10-yearl-olds or 

older children) and mobility (average of 88, 9% in children under 8 years old and 97.6% 

10-yearl-olds or older children). In social function there was no difference between the 

grades or ages. As regards disability groups, in the area of social function the lowest 

averages were observed when compared to other areas (self-care and mobility): typical 

conduct (71.9%), global developmental disability (58.7%) , speech disorders (53.7%), 

multiple disabilities (75.1%), Down syndrome (61.0%), genetic syndromes (55.8%). 

The group of students with physical disabilities presented mobility as the most affected 

area with an average of 62.7%. For all groups, the average result concerning the 

assistance of the caregiver for specific roles reflected the need of help that these 

children require in activities of daily living.  

Conclusions - The social function was the most impaired in all groups and the PEDI 

instrument - Inventory of pediatric evaluation of disability -  led to the identification of 

inabilities by group and individual disability, which may constitute an important tool for 

targeted intervention and follow-up at school. 
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