
Multideficiência:  
Actividade Física como contributo 
para o Desenvolvimento Global 
 

Porto, 2006 

Estudo de um caso de uma aluna com trissomia 
parcial do cromossoma 22, deficiência mental, 
deficiência visual e deficiência motora 

Ângelo Miguel Sá Ferreira Monteiro

   



Multideficiência:  
Actividade Física como contributo 
para o Desenvolvimento Global 
 

Estudo de um caso de uma aluna com trissomia 
parcial do cromossoma 22, deficiência mental, 
deficiência visual e deficiência motora 

Orientador: Mestre Rui Corredeira 

Ângelo Miguel Sá Ferreira Monteiro

Porto, 2006 

Monografia realizada no âmbito da disciplina 
de Seminário do 5º ano da licenciatura em 
Desporto e Educação Física, na área de 
Reeducação e Reabilitação, da Faculdade 
de Desporto da Universidade do Porto 

  



Agradecimentos 
 

Ao terminar esta monografia queria agradecer a todos aqueles, que de uma 

forma directa ou indirecta, contribuíram para a sua realização. 

  

• Ao Mestre Rui Corredeira, pela sua orientação, pelo seu incentivo, que me 

fez optar por esta área, pelos seus conselhos, quer a nível pessoal como 

académicos e, o mais importante, pela sua amizade; 

• A todos os elementos da Sala de Unidade de Intervenção Especializada, 

principalmente à Dr.ª Emília, à Dr.ª Manuela e à Emily, pela sua 

disponibilidade para colaborar neste desafio e pela sua constante vontade 

de ajudar; 

• Aos meus pais, pela possibilidade, que me proporcionaram de estar aqui 

neste momento, pela sua persistência dia-a-dia de me lembrarem para 

estudar e o mais importante, pela sua enorme dedicação e amor que têm 

por mim; 

• À minha irmã, pelos bons exemplos que me deu de vida, às palavras que 

proferiu nas horas certas, e pelo seu apoio e carinho; 

• Aos meus amigos, Bi, Shuko, Pires, Paulo, Caput, Botas e Rui, que ao 

longo destes anos não deixaram de me acompanhar, e que tornaram em 

bons momentos, todos, estes longos, mas curtos ao mesmo tempo, cinco 

anos da minha vida; 

• À Ana, ao Leiria, à Bruna, ao João e à Sara, que estiveram presentes, 

comigo, neste projecto e que, juntos conseguimos superar; 

• E por fim, à minha aluna, que irei recordar sempre com um carinho muito 

especial, e sem a qual este trabalho não seria possível realizar. 

 II



Índice 

ÍNDICE DE QUADROS ................................................................................................................. IV 

ÍNDICE DE ANEXOS .......................................................................................................................V 

RESUMO .............................................................................................................................................. VI 
ABSTRACT........................................................................................................................................VII 
RESUME ............................................................................................................................................VIII
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................... 1 

2. REVISÃO DA LITERATURA .................................................................................................. 4 
2.1 CONCEITO DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS................................... 4 
2.2 ACTIVIDADE FÍSICA......................................................................................  8
     2.2.1 ACTIVIDADE FÍSICA EM INDIVÍDUOS COM NEE…………………………… 10  
2.3 POSTURA ................................................................................................. 13 
2.4 ABORDAGEM DE DIFERENTES TIPOS DE DEFICIÊNCIA ................................... 17 

2.4.1 ............................................................................. 17A Multideficiência
2.4.2 ANOMALIAS CROMOSSÓMICAS, TRANSLOCAÇÕES E TRISSOMIA PARCIAL DO CROMOSSOMA 22 ..... 23 
2.4.3 ............................................................................ 27Deficiência Mental
2.4.4 ............................................................................. 34Deficiência Visual
2.4.5 ............................................................................ 37Deficiência Motora

2.5 OBSERVAÇÃO DO COMPORTAMENTO........................................................... 39
3. OBJECTIVOS E HIPÓTESE .................................................................................................44

3.1 OBJECTIVOS ............................................................................................. 44 
Objectivo Geral ......................................................................................... 44 
Objectivos Específicos: ............................................................................. 44 

3.2 HIPÓTESES ............................................................................................... 44 
4. MATERIAL E MÉTODOS .......................................................................................................45 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ALUNA...................................................................... 45 
4.2 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL ...................................................................... 47 

Escola ....................................................................................................... 47 
Unidade de Intervenção Especializada ..................................................... 49 

4.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS............................................................ 51 
5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS......................................56

5.1. OBSERVAÇÃO INICIAL................................................................................ 56 
5.2. OBSERVAÇÃO FINAL .............................................................................................................61  

6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES ........................................................................................64 
6.1 CONCLUSÕES............................................................................................ 64 
6.2 SUGESTÕES.............................................................................................. 65 

7. BIBLIOGRAFIA ...........................................................................................................................66 
REFERÊNCIAS LITERÁRIAS................................................................................ 66 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS ......................................................................... 77 

8. ANEXOS ......................................................................................................................................... IX

 III



 Índice de Quadros 
 

Quadro 1 – Causas e tipologias da multideficiência – (adaptado de Ferreira et al., 2006) 19 

Quadro 2 – Classificações deDeficiência Visual (Moura e Castro, 1994) 35 

Quadro 3 – Classificações de Deficiência Visual (OMS, 1995) 35 

Quadro 4 – “Formulário para avaliação do equilíbrio, padrões motores e marcha” 52 

Quadro 5 – “Formulário para avaliação da amplitude do movimento articular” 52 

Quadro 6 – “Formulário para avaliação do equilíbrio, padrões motores e marcha” – 

Observação inicial. 
55 

Quadro 7 – “Formulário para avaliação da amplitude do movimento articular” – Observação 

inicial. 
56 

 

 IV



Índice de Anexos 
 
Anexos 1 – Ficha de Caracterização da criança com Multideficiência IX 

Anexos 2 – Planos de Aula XIV 

Anexos 3 – Relatórios das Sessões XVII

 

 V



Resumo 
 

Variados são os estudos e publicações sobre investigações de programas 

de Actividade Física relativamente às várias deficiências. Mas no que concerne à 

Multideficiência e a Anomalias Cromossómicas raras, em que normalmente cada 

caso é um caso, deparamo-nos com um número escasso de referências e 

investigações sobre o tema. 

O objectivo do estudo foi analisar o progresso de indivíduos com 

Multideficiência no que diz respeito ao seu desenvolvimento global, resultante de 

um programa de intervenção no âmbito da Actividade Física, com o intuito de 

melhorar a sua qualidade de vida, na sua relação com o meio. 

O elemento em estudo foi uma aluna de dezassete anos, com 

multideficiência, portadora de trissomia parcial do cromossoma 22, uma patologia 

rara, associada a deficiência mental profunda, deficiência visual e deficiência 

motora a nível dos membros inferiores e que está integrada numa Sala de 

Unidade de Intervenção Especializada.  

A metodologia utilizada consistiu no método de observação directa e 

sistemática, em situações reais, através da qual, recolhemos os dados que 

posteriormente foram analisados de forma qualitativa.  

A partir da análise dos resultados observou-se que a aluna revelou algumas 

melhorias significativas no desenvolvimento global, concluindo-se que a actividade 

física contribui para o desenvolvimento global de um indivíduo multideficiente, no 

entanto, e apesar destas melhorias, não podemos dizer que o número de sessões 

tenham sido suficientes para provocar alterações significativas no 

desenvolvimento global da aluna. 

Estes dados podem servir de referência, do que, um programa de 

actividade física orientado exerceu, na aluna em estudo, e que seja um exemplo, 

para futuras investigações ou estudos. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: ACTIVIDADE-FISICA; MULTIDEFICIÊNCIA; TRISSOMIA 
PARCIAL DO CROMOSSOMA 22; NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS. 
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Abstract 
 
 Varied are the studies and publications on Physical Activity investigations 

programs related to all kind of disabilities. But in what concerns to multiple 

disabilities and rare chromosomal disorders, where normally each case is a 

different case, we come across with a few number of references and publications 

on those subjects. 

 The purpose of this study was to analyze the progress of persons with 

multiple disabilities, in that it concerns to theirs global development, resultant in an 

intervention program in the ambit of Physical Activity, with the intention of 

improving their quality of life, in their relationship with their environment. 

 The element of study was a seventeen years old child, with multiple 

disabilities, having partial trisomy of chromosome 22, a rare pathology, associated 

with severe mental retardation, blindness, and motor disability, at lower limb region 

and she’s integrated in a Special Intervention Unity room. 

 The used methodology consisted on the direct and systematic observation 

method, in real situations, through which, we collect the data that had been later 

qualitatively analyzed. 

 From the analysis of the results it was observed that the child has reveal 

some significant improvements in her the global development concluding that the 

physical activity contributes for the global development in a person with multiple 

disabilities, but despite these improvements the number of sessions that this study 

had, had not been enough to provoke significant alterations in the global 

development of the child. 

 These data can serve of reference, of what a physical activity guided 

program exerted in the child, in this study, and that can be an example for future 

inquiries or studies. 

 

 

KEY-WORDS: PHYSICAL ACTIVITY; MULTIPLE DISABILITIES; PARTIAL 

TRISOMY OF CHROMOSOME 22; SPECIAL EDUCATION NEEDS.  
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Résumé 
 Diverses sont les études et les publications sur des investigations de 

programmes d'activité physique liés à tout le genre d'incapacités. Mais dans ce qui 

concerne aux handicaps multiples et aux désordres chromosomiques rares, où 

normalement chaque cas est un cas différent, on ne trouve qu’un petit nombre de 

références et de publications sur le sujet. 

 Le but de cette étude était d'analyser le progrès des personnes à l’ handicap 

multiple, dans ce qui concerne leur développement global, comme résultat d’un 

programme d'intervention dans le domaine de l'activité physique, avec l'intention 

d'améliorer leur qualité de vie, dans le rapport avec l’environnement. 

 L'élément de l'étude était une jeune âgée de dix-sept ans, avec handicaps 

multiples, porteuse de  trisomie partielle du chromosome 22, une pathologie rare, 

liée au retardement, à l'incapacité mentale profonde, à la cécité et à l’incapacité 

physique grave, à la région des membres inférieures. Cette fille était  intégrée dans 

une classe d’Intervention spécialisée.  

 La méthodologie utilisée a été celle de l’observation directe et systématique, 

dans des situations réelles, dont on a rassemblé les données qui ont été 

analysées, plus tard, d’une forme qualitative. 

 De l'analyse des résultats on a observé que la jeune fille a subi quelques 

améliorations significatives au  niveau du développement global, dont on conclue 

que l'activité physique contribue pour le développement global chez une personne 

avec des incapacités multiples. Cependant, et en dépit de ces améliorations, on ne 

peut pas dire que le nombre de sessions de cette étude ont été suffisantes pour  

provoquer des changements significatifs du développement global de la jeune fille. 

 Ces données peuvent servir de référence, de ce qu’un programme d’activité 

physique orienté a pu exercer dans l'enfant, de cette étude, et pourra être un 

exemple pour des futures enquêtes ou études. 

 
 

MOTS-CLÉS: ACTIVITÉ PHYSIQUE; HANDICAPS MULTIPLES; TRISOMY 

PARTIEL DU CHROMOSOME 22 ; BESOINS ÉDUCATIFS SPÉCIAUX . 
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1. Introdução 

 

O presente trabalho foi realizado no âmbito da disciplina de Seminário do 

5ºano da opção de Reeducação e Reabilitação da licenciatura em Desporto e 

Educação Física da Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física da 

Universidade do Porto. 

 A sociedade deve proporcionar aos jovens com Necessidades Educativas 

Especiais (NEE), a oportunidade de inserção na vida activa, criando para isso 

condições que auxiliem uma integração eficaz. As deficiências severas nas 

crianças e jovens, causada pelos seus graves problemas físicos, mentais ou 

emocionais, impedem a realização dos seus desempenhos pelo que necessitam 

de assistência especializada ao nível educativo, médico, social e psicológico, a fim 

de maximizar todos os seus potenciais com vista à sua autonomia e socialização. 

Foi com base nesta filosofia, que se tornou possível a inclusão de Deficientes, 

desde os ligeiros aos severos e também dos Multideficientes, em classes 

regulares, permitindo uma educação conjunta das pessoas com e sem deficiência 

nas escolas.   

 Assim, perspectivar a educação de alunos com multideficiência é um 

desafio. A atenção do educador não deverá apenas centrar-se só em actividades 

práticas. Ele deverá, acima de tudo, trabalhar de forma a incluir as crianças 

multideficientes nos contextos escolares, sensibilizando os demais para a sua 

presença e promovendo a adaptação da criança ao contexto. Segundo esta 

concepção, as crianças e jovens com severas deficiências podem apresentar 

graves problemas ao nível da linguagem, da fala e/ou do desenvolvimento 

cognitivo e perceptivo. Evidenciam, ainda, comportamentos deficientes tais como: 

falta de resposta aos estímulos sociais; automutilação; auto-estimulação; fortes e 

prolongadas manifestações de excitação; ausência de comportamentos verbais e 

podem, também, apresentar extrema fragilidade psicológica. Por tudo isto, estes 

indivíduos, requerem um ensino especializado de acordo com as suas 

necessidades de aprendizagem únicas e excepcionais. 
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 Foi neste sentido que surgiu o presente trabalho, em continuidade de um 

protocolo estabelecido entre a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e  

a Junta de Freguesia de Ramalde. Este trabalho, constituiu um estudo de caso, 

realizado na Unidade de Intervenção Especializada (U.I.E.), duma escola do 

Ensino Básico do Centro da área Educativa do Porto (C.E.P.). A nossa 

intervenção, atendendo às características da aluna, teve como principais 

objectivos trabalhar aspectos fundamentais da mobilização articular passiva, com 

o efeito de minorar as suas dificuldades de postura, e consequentemente melhorar 

a sua qualidade de vida. 

Pretendeu-se continuar o trabalho, que nos últimos anos, o protocolo entre a 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e a Junta de Freguesia de 

Ramalde, permitem, que é, com estes trabalhos realizados, possiilitar colmatar a 

escassez de estudos relativos ao tema da Multideficiência e em particular, à sua 

ligação com a Actividade Física, esperando que se reflicta como um contributo real 

para a caracterização e intervenção destas crianças e jovens.    

 
 No que se refere à estruturação do nosso estudo, está estruturado em cinco 

principais capítulos: revisão de literatura, objectivos e hipóteses, material e 

métodos, apresentação e discussão dos resultados e conclusões e sugestões.  

No capítulo da Revisão da Literatura, procurámos estabelecer um quadro, 

tanto quanto possível, elucidativo do que existe na literatura acerca das 

Necessidades Educativas Especiais, da Actividade Física especialmente em 

relação aos indivíduos com NEE, bem como da Postura e ainda, sobre a 

Observação de Comportamentos. 

No capítulo dos Objectivos e Hipóteses, traçamos o nosso percurso e 

definimos as metas a alcançar. 

No capítulo de Material e Métodos, realizamos a caracterização da nossa 

aluna, do local onde se insere e onde decorreu a nossa intervenção. Incluímos 

também a metodologia utilizada para a recolha e tratamento de dados. 
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 No capítulo da Apresentação e Discussão dos Resultados, apresentamos 

os resultados obtidos após a aplicação da nossa proposta de intervenção, sendo 

estes discutidos com base na comparação entre a observação inicial e final. 

 Por fim, o capítulo das Conclusões e Sugestões, contém uma exposição 

das principais conclusões decorrentes da aplicação da nossa proposta de 

intervenção e da discussão dos resultados. 
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2. Revisão da Literatura 

 

2.1 Conceito de Necessidades Educativas Especiais 

Cada criança é especial, quer em termos de desenvolvimento, quer no que 

respeita a cuidados e necessidades educativas. Há crianças que dadas as suas 

características, são simultaneamente semelhantes e diferentes dos seus parceiros 

da mesma faixa etária. As características das diferenças assentam, 

fundamentalmente, na presença de factores diferenciais de ordem física, cognitiva, 

linguística social e afectiva, os quais dificultam a realização do seu potencial 

funcionamento (Pires, 1998).    

Assim, o termo “Necessidades Educativas Especiais” (NEE) vem responder 

ao principio de democratização das sociedades, reflectindo o postulado da 

integração e proporcionando uma igualdade de direitos a todas as crianças e 

adolescentes em idade escolar, independentemente da raça, religião, opinião, 

género, características intelectuais e físicas (Correia, 1997).  

De acordo com Hallahan e Kauffman (1994) ”para efeitos da sua educação, 

as crianças e jovens com dificuldades especiais, ou com NEE, são aquelas que 

requerem educação especial e serviços específicos de apoio para a realização 

total do seu potencial humano. As crianças e jovens que necessitam de educação 

especial podem ser muito diferentes dos outros por terem atraso mental, 

dificuldades de aprendizagem, desordens emocionais ou comportamentais, 

incapacidades físicas, problemas de comunicação, autismo, lesões cerebrais, 

deficiência auditiva, deficiência visual, ou mesmo dotes e talentos especiais”.  

Segundo a declaração de Salamanca de 1994, (UNESCO, 1994:6) definem-

se como crianças e jovens com NEE todos aqueles ”cujas carências se relacionam 

com deficiência ou dificuldades escolares e consequentemente têm necessidades 

educativas especiais em determinado momento da sua escolaridade”. Considera 

ainda as crianças com deficiência ou sobredotadas, crianças de rua ou que 

trabalham, as crianças de populações remotas ou nómadas, as crianças de 
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minorias linguísticas, étnicas ou culturais e as crianças de áreas ou grupos 

desfavorecidos ou marginais.  

Em Portugal o conceito de NEE assume uma maior ênfase através da Lei 

de Bases do Sistema Educativo, mais propriamente no Dec. Lei 319/91 de 23 de 

Agosto, que estabelece o regime de Educação Especial. Mas este decreto que 

regula a integração dos alunos com NEE nas escolas regulares, publicado há mais 

de 10 anos, carece de actualização e de alargamento. A evolução dos conceitos 

relacionados com a educação especial, que se tem processado na generalidade 

dos países, as profundas transformações verificadas no sistema educativo 

português decorrentes da publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo, as 

recomendações relativas ao acesso dos alunos deficientes ao sistema regular de 

ensino emanadas de organismos internacionais a que Portugal está vinculado e, 

finalmente, a experiência acumulada durante estes anos levam a considerar os 

diplomas vigentes ultrapassados e de alcance limitado. 

  Conforme o Warnock Report (1978), um aluno com NEE é aquele que 

apresenta algum problema de aprendizagem no decorrer da sua escolarização, e 

por isso vai exigir uma atenção específica e maiores recursos educativos 

relativamente aos utilizados com os companheiros da mesma faixa etária.  

No mesmo relatório são consideradas três necessidades educativas especiais (cit. 

Por Guerreiro, 1997,p.21): 

 

• “Necessidades de encontrar meios específicos de acesso ao 

Currículo/Programa. (ex. Sistema Braille, Língua Gestual, Sistemas 

Computorizados de apoio); 

 

• Necessidades de um currículo/programa especial modificado. (a alunos com 

desenvolvimento intelectual fora da média); 

 

• Necessidade de dar maior atenção à estrutura especial e ao clima emocional 

no qual a educação decorre, (de alunos com dificuldades de adaptação e 

rejeições).” 
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Este mesmo autor salienta que estes tipos de necessidades especiais não 

correspondem a agrupamentos de alunos, mas sim aos meios e estratégias de 

apoio à educação para que aqueles possam ultrapassar as dificuldades escolares. 

Ao adoptar-se uma classificação baseada nas necessidades, abandonando a 

classificação por categorias, verificou-se um avanço qualitativo significativo. Este é 

um aspecto importante para a evolução das perspectivas educacionais dos alunos 

ditos “não normais”. (Fortes Ramires, 1994).  

Actualmente, a evolução deste conceito, possibilita ao aluno com 

necessidades educativas especiais receber uma educação mais adequada às 

suas características individuais, apesar das carências do sistema (Correia e 

Cabral, 1997) 

Ao referir-se ao conceito de NEE, Brennan (1996), afirma que: “há uma 

necessidade educativa especial quando um problema (físico, sensorial, intelectual, 

emocional social ou qualquer combinação destas problemáticas) afecta a 

aprendizagem ao ponto de serem necessários acessos especiais ao currículo, um 

currículo especial ou modificado, ou a condições de aprendizagem especialmente 

adaptadas para que o aluno possa receber uma educação apropriada. Tal 

necessidade educativa pode classificar-se de ligeira, de permanente ou 

manifestar-se durante apenas numa fase de desenvolvimento dos alunos”. Correia 

(1997) distingue assim as classificações dos indivíduos com NEE, em 

permanentes e temporárias, de acordo com as condições específicas de cada 

indivíduo. As necessidades educativas permanentes são aquelas em que “ a 

adaptação do currículo é generalizada e objecto de avaliação sistemática, 

dinâmica e sequencial de acordo com os progressos dos alunos no seu percurso 

escolar” (Correia, 1997, p.50). Neste grupo poderemos encontrar crianças com 

problemas orgânicos, funcionais e outros originados por défices socioculturais e 

económicos graves e também as crianças ou adolescentes com problemas do foro 

sensorial, intelectual, físico, emocional e outros associados à saúde do indivíduo. 

As necessidades educativas temporárias são aquelas em que a adaptação 

do currículo escolar é parcial e se realiza de acordo com as características do 

6



Multideficiência: Actividade Física como contributo para o Desenvolvimento Global 

 

 

aluno, num certo momento do seu percurso escolar. A resposta educativa a estas 

problemáticas geralmente exige uma modificação parcial do currículo, adaptando-

o às características do aluno num determinado momento do seu percurso escolar 

ou educativo (Correia, 1997).      
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2.2 Actividade Física 

 

Por actividade física entende-se todo o movimento corporal produzido pelo 

músculo-esquelético que resulta num aumento substancial de gasto energético 

relativamente à taxa metabólica de repouso (Caspersen et al., 1985). Nesta 

definição destaca-se o gasto energético, independentemente do tipo de actividade 

física ou do contexto da sua realização das aulas de Educação Física, à 

participação em actividades desportivas orientadas ou casuais, ao simples 

caminhar, à realização de tarefas domésticas, jardinagem, e também tarefas 

ligadas à actividade profissional.  

Assim, exercício físico é habitualmente considerado como uma 

subcategoria da actividade física, sendo definido como a actividade física 

planeada estruturada, repetitiva que resulta em melhoria ou manutenção de uma 

ou mais facetas da aptidão física (Pate et al., 1995). É, portanto, a actividade física 

realizada. 

Segundo Bento (2004), a Actividade Física é pertencente ao próprio 

Homem pois todos os seres humanos sentem necessidade de a realizar de forma 

a poderem prolongar e sustentar a sua vida de relação interpessoal com o seu 

meio ambiente. Assim, através da Actividade Física, o ser humano usa o seu 

corpo induzindo neste, adaptações e alterações morfo-funcionais condizendo com 

um estilo de vida activo e saudável. 

É importante considerar, do ponto de vista da saúde, não apenas a 

totalidade de energia dispendida diariamente, mas também a intensidade, a 

duração e a frequência com que se realizam estas actividades, o seu conteúdo 

lúdico – psicológico e a sua contextualização social e cultural (Maia e tal.,2001). 

A actividade física é descrita de forma multidimensional: (1) duração (por 

ex. minutos, horas, etc.), (2) frequência (por ex. número de vezes por semana); (3) 

intensidade (por ex. quantidade de energia despendida em kcal por minuto ou 

KJ/hora), que pode ser expressa em termos absolutos ou relativos; (4) tipo (por ex. 

actividade desportiva, trabalho). Contudo, existe uma outra dimensão, relacionada 
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com as circunstâncias e os objectivos da própria actividade física (Montoye e tal., 

1996;Maia e tal.,2001).  

Para Fox e Vliet (2004), os benefícios da Actividade Física podem fazer-se 

sentir em três vertentes: fisiológica, psicológica e social. De uma forma sucinta, os 

benefícios fisiológicos prendem-se com a melhoria da circulação sanguínea, das 

funções cardíacas e pulmonares, do aumento da resistência e da tonificação 

muscular, da melhoria da mobilidade articular e da estimulação do metabolismo. 

Os benefícios psicológicos relacionam-se com a promoção da auto-estima, da 

autoconfiança e da melhoria dos estados de humor e consequentemente reduz os 

níveis de ansiedade e de depressão. Em relação aos benefícios sociais, ocorre a 

promoção de um incremento no relacionamento interpessoal. Também Biddle e 

Mutrie (2001), referem que a prática de Actividade Física promove um estilo de 

vida activo contribuindo para uma melhoria da saúde e bem-estar. 

  De acordo com os autores acima citados, a prática de Actividade Física 

induz melhorias no estado emocional, no auto-conceito, na auto-estima e 

desempenha um papel activo na diminuição do stress, dos níveis de ansiedade e 

de depressão e possibilita a vivência de momentos de prazer. 

Não se pode falar de uma actividade física ideal. Cada idade e cada estado, 

em função das aptidões de saúde e da personalidade do indivíduo, requerem um 

tipo específico de exercício. O termo “actividade física” é, além disso tão amplo 

que engloba muitas actividades diferentes: desde o desporto de competição – 

impossível de praticar sem um treino constante – até ao natural e imaginativo jogo 

infantil. Não obstante, todas estas actividades têm um elemento comum: o 

objectivo de manter, na medida do possível o bom estado físico e a saúde de 

quem os pratica  

Actualmente as normas emanadas das grandes organizações científicas 

internacionais de maior prestígio na área do estudo e do aconselhamento da 

actividade física indicam que: “O ideal é que todos os dias, haja um estilo de vida 

fisicamente activo, ou seja, a actividade física informal ligeira de pelo menos trinta 

minutos por dia, independentemente de ser seguida ou fraccionada, e pelo menos 

três dias por semana haja uma actividade física estruturada mais intensa”, (Barata, 
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2003, p.26). Este mesmo autor conclui assim, que “ser desportista é uma opção, 

mas ser activo é uma obrigação”.   

 

2.2.1 Actividade Física em indivíduos com NEE  

Mais de 60% da população mundial não pratica actividade física que possa 

ser considerada suficiente e que acarrete benefícios para a saúde. A inactividade 

física é mais predominante entre mulheres, idosos, indivíduos de classes sociais 

desfavorecidas e entre os indivíduos portadores de deficiência (OMS, 1995). 

De acordo com Marques (1991), o indivíduo portador de deficiência é um 

indivíduo que apresenta lacunas numa, em algumas ou em todas as variáveis 

condicionantes da prática desportiva, como seja na necessidade, na intenção, na 

capacidade funcional, na auto-estima e no autoconceito, pelo que, a prática 

desportiva actua em todas e cada uma das variáveis  e na sua convergência. 

Para Carvalho (1998) qualquer pessoa portadora de uma ou mais formas 

de deficiência, nomeadamente, mental, sensorial, física/motora, orgânica ou de 

outra natureza pode, regra geral, praticar actividade física e desporto. O mesmo 

autor refere que todos os desportos possuem as suas vantagens e os seus 

inconvenientes, mas o resultado de uma prática sistemática é muito positiva, 

educativa e saudável. 

As últimas informações da Organização Mundial de Saúde (OMS, 1995), 

reconhecem que a prática de actividade física está associada a melhorias na 

qualidade de vida dos NEE e que através desta obterão benefícios significativos, 

nos níveis fisiológico, psicológico, e sociocultural, pelo que, o exercício físico 

realizado de uma forma regular limita as alterações que se produzem como 

consequência das suas características e permite manter uma forma de vida 

independente, superando os problemas na realização das tarefas diárias. Neste 

contexto, a OMS declara que esta é uma forma de promover a inclusão e melhorar 

a qualidade de vida deste tipo de população. 

Segundo Longmuir e Oded (2000), crianças e adolescentes com NEE 

participam em actividades físicas ou desportivas organizadas. A sua participação 
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nestas actividades depende de uma série de factores, entre os quais a 

acessibilidade à oportunidade, a atitude de quem proporciona as referidas 

actividades e a disponibilidade de especialistas do ensino e do treino para lidar 

com esta população. Na maioria das vezes, a escolha da actividade é muito 

restrita e baseia-se noutras que não a preferência pessoal. 

Na óptica de Sherril e Williams (1996) apesar de existir um número 

crescente de participação de jovens com NEE em programas desportivos e de 

actividade física, quer sejam regulares, quer sejam específicos, existem diferenças 

entre aqueles que apresentam NEE e os adolescentes sem necessidades 

especiais. 

Nesta perspectiva, a actividade física produz efeitos nos indivíduos com 

NEE, em três planos (Sherril, 1986): 

- Plano Afectivo – melhoria da auto-imagem, competência social e 

libertação de tensões; 

- Plano Psicomotor – aprendizagem de vocabulário motor básico, 

desenvolvimento das capacidades motoras e aquisição de gestos utilizáveis na 

vida diária; 

- Plano Cognitivo – aprender a jogar, desenvolvimento das funções 

perceptivo-motora e integração social e incremento da actividade. 

Experiências reduzidas no domínio do exercício físico e da actividade física, 

combinadas com um maior contacto com adultos e menor variabilidade de 

experiências em situações quotidianas, podem levar ao decréscimo do bem-estar 

e a um menor envolvimento e aceitação social (Green e DeCoux, 1994). Desta 

feita, a prática regular de actividades físicas, seja através do desporto ou na aula 

de Educação Física, tem sido considerada factor de protecção contra os 

processos degenerativos do organismo, actuando como um agente promotor de 

saúde (Barros et al., 2001). 

Segundo os mesmos autores, o desempenho físico resulta de um conjunto 

de todas as características físicas e mentais do indivíduo. Neste contexto, a 

capacidade de realizar trabalho e exercício físico depende da integridade do 

sistema respiratório, cardiovascular e músculo-esquelético. No caso da 
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incapacidade de qualquer destes sistemas, haverá uma diminuição da tolerância 

ao exercício. Contudo, Nunes (1999) refere que deve ser dedicada particular 

atenção na adequação da actividade física às características do indivíduo pois, 

situações de risco atribuídas à prática da actividade física podem acontecer, 

principalmente em populações especiais. O exercício físico regular e sistemático 

tem um papel importante, também no reforço de hábitos saudáveis. 

Por fim, o papel fundamental da prática desportiva e da actividade física, no 

conjunto de comportamentos favorecedores de um estilo de vida saudável, resulta 

de um conjunto de informações suficientemente importantes que leva a admitir 

que estilos de vida activos em conjunto com comportamentos tidos como positivos 

podem ser benéficos para a saúde (Mota, 2003). 
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2.3 Postura 
 

A boa postura deve ser para todos um bom hábito, porque contribui para o 

bem-estar físico e mental. O corpo humano tem uma estrutura e função que 

fornece todas as potencialidades, de forma a conduzir e manter uma postura 

correcta. 

Postura é a posição optimizada mantida como característica automática e 

espontânea, de um organismo e perfeita harmonia com a força gravitacional e 

predisposto a passar do estado de repouso ao estado de movimento. 

Funcionalmente pode ser considerado o conjunto de relações existentes entre o 

organismo como um todo, as várias partes do corpo e o ambiente que o cerca; 

substancialmente, porém, está de acordo com um complexo sistema de muitos 

moldes, no qual intervém, além do carácter biomecânico, um conjunto de variáveis 

(Tribastone, 2001). O termo postura poderá ser aplicado a toda e qualquer posição 

ou atitude do corpo, tal como à disposição relativa das partes do corpo para uma 

actividade específica, ou mesmo, a uma maneira característica de sustentar o 

próprio corpo (Smith et al., 1997). Os mesmos autores referem ainda, que todos 

os movimentos partem de uma postura e que estes podem determinar numa 

postura. 

Segundo Kelly (1990), a postura trata-se de uma mecânica apropriada, quer 

no indivíduo parado, quer em movimento, e não apenas ao correcto alinhamento 

corporal, seja de pé ou sentado. O termo “postura correcta” implica o alinhamento 

dos segmentos corporais, o que permitirá ao indivíduo maximizar a sua eficiência, 

minimizando a carga colocada no seu corpo sempre que os músculos se activam 

na ordem correcta e da forma mais económica possível, traduzindo-se em 

movimentos adequados e bem coordenados, sendo a postura do corpo, sob o 

ponto de vista funcional, correcta.  

A postura é construída contra a força da gravidade e a sua organização 

central, envolvendo a interacção entre forças externas, tais como, a gravidade, as 

propriedades mecânicas do corpo e as forças neuromusculares. A postura é, 
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deste modo, a base na qual os movimentos se executam e se organizam 

(Massion, 1998). 

Atendendo a que a postura resulta de muitos inputs sensoriais e de vários 

mecanismos de controlo (Alexander et al., 1993) e que o equilíbrio, para ser 

eficaz, necessita de uma integração de sucesso entre os numerosos sistemas 

anatómicos e neurofisiológicos, pertencentes a esses mesmos mecanismos, 

observa-se uma forte relação entre postura e equilíbrio, fazendo ambos parte do 

sistema de controlo postural, isto é, qualquer acto motor requer organização por 

parte do Sistema Nervoso Central. Onde este coordena, não só o movimento com 

a postura e com o equilíbrio, mas também coordena o controlo do equilíbrio, 

gerando respostas adequadas da musculatura postural, resultando na 

estabilização postural de segmentos específicos (Lin e Woollacott, 2002). 

O movimento normal depende da capacidade em sequenciar contracções 

musculares e movimentos articulares, assim como coordenar movimentos de 

diferentes segmentos corporais em padrões específicos necessários ao 

movimento. Esta habilidade denomina-se controlo motor e trata-se de uma função 

do SNC (Kelly, 1990). 

Existem dois tipos de mecanismos que controlam a execução do 

movimento e a manutenção da postura: o feedback, onde a informação sensorial 

inicial desempenha um papel directo na coordenação do movimento e no controlo 

da perturbação imposta por esse mesmo movimento e o feedforward  que utiliza a 

informação sensorial antes do movimento e para avaliação após o movimento. 

Ambos os mecanismos são utilizados no controlo motor, e consequentemente, no 

controlo postural (Lin e Woollacott, 2002). 

O sistema de controlo postural é continuamente envolvido em situações de 

mudança. Massion (1998) atribui duas funções principais a esse sistema. (i) a 

primeira função permite manter o corpo contra a gravidade regulando a rigidez 

articular, através do tónus muscular e postural, em resposta a essa mesma 

gravidade e às forças de reacção do solo; outro aspecto desta função antigravítica 

é a manutenção do equilíbrio, que em condições ditas estáticas se refere ao 

manter o centro de massa dentro da base de sustentação. (ii) a segunda função 
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reflecte-se na capacidade de orientação de um determinado segmento (cabeça, 

tronco ou membros) para servir como ponto de referência para a percepção e 

acção relativamente ao mundo exterior e para o cálculo quer da posição dos 

objectos no espaço envolvente, quer para planear uma tarefa, como por exemplo 

o alcançar e agarrar. 

Para Hobeika (1999) a propriedade mais marcante do sistema de controlo 

postural é a capacidade de manter respostas funcionais adequadas a novos 

movimentos e de se adaptar a uma função anormal num ou mais dos seus 

componentes. Este sistema possui ainda, a capacidade de conjugar todas as 

informações que lhe chegam dos vários sistemas e optar pela informação mais 

correcta e adequada. 

 

As teorias etiológicas formuladas são muitas , porém nenhuma é capaz de 

fornecer dados científicos evidentes. Apenas 25% a 30% dos casos têm a sua 

etiologia conhecida, que passaremos a apresentar (Tribastone, 2001): (i) 

Congénita (e.g. defeito dos corpos vertebrais, afecções neurológicas, afecções 

musculares, neurofibromatoses; mesequimiopatias); (ii) Traumática (e.g. 

intervenções cirúrgicas, fracturas); (iii) Estática ou funcional (e.g. assimetria da 

pélvis; assimetria dos membros inferiores; vícios posturais). 

Neste último grupo, as suas causas são as que permitem uma detecção 

mais precoce, na medida em que os sinais são visíveis e, além disso, os vícios 

posturais quando corrigidos, podem evitar a progressão da patologia. 

Entre 70 a 75% dos casos, a etiologia é desconhecida e por isso chamada 

de idiopática. Este tipo de escoliose atinge os jovens nos vários períodos do seu 

desenvolvimento, podendo ser classificada como infantil, juvenil e da 

adolescência. 

Apesar de ser considerada por etiologia desconhecida, estudos mais 

recentes apresentam algumas sugestões, relacionando-as com factores 

particulares, tais como: (i) Factores congénitos, estudos recentes consideram uma 

manifestação congénita tardia, consequente à activação de um indutor genético, 

sendo evidenciado em uma determinada fase da adolescência (e.g. 
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hereditariedade familiar; factores teciduais e metabólicos ; anomalias na 

constituição das fibras do colagénio; alterações metabólicas dos 

mucopolissacarídeos do sistema vertebral e discoligamentar; alterações 

enzimáticas musculares); (ii) Factores mecânicos (e.g. através de um gesto, 

atitude ou posicionamento em um processo com falta de equilíbrio); (iii) Factores 

neurológicos, esta é a origem central de uma escoliose idiopática ocasionadas a 

partir de lesões esterotáxicas, bulbares, alterações do tronco encefálico e das 

raízes espinhais, disfunção do sistema óculo-reflexo e dos reflexos proprioceptivos 

e maturação anormal do sistema nervoso no nível da função vestibular. (iv) 

Factores de crescimento, estesfactores são determinantes uma vez que 70% dos 

casos se manifestam no período de crescimento.  

Segundo Lapiérre (1978), há outros factores que podem influenciar 

negativamente a postura, nomeadamente a raça (a raça negra apresenta 

curvaturas menos acentuadas) e o sexo (as mulheres evidenciam maiores 

curvaturas devido a uma anteversão pélvica, acentuando-se durante o período de 

gravidez). 

 

É evidente que, quer o bem estar físico quer o mental contribuem para uma 

boa postura. As funções do organismo humano trabalham com harmonia e o 

movimento desenvolve-se através dos esquemas posturais ou motores. Qualquer 

alteração na sua dinâmica, seja ela de carácter neurológico, traumático, funcional 

ou mecânico, pode provocar o desequilíbrio postural e contribuir para o início de 

uma deformidade. Independentemente da idade em que possa surgir, o 

diagnóstico preciso e atempado é de suma importância para o tratamento 

adequado e eficaz. Por outro lado, uma orientação sobre postura correcta previne 

ou retarda futuras complicações (Hobeika, 1999).      
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2.4 Abordagem de Diferentes Tipos de Deficiência 

 
2.4.1 Multideficiência 

 
Sendo o conceito de Multideficiência um tema pouco estudado, torna-se 

difícil encontrar uma bibliografia diversificada sobre o tema, dificuldade esta 

encontrada também por Contreras e Valência (1997). Mesmo assim, vários 

autores tentam defini-lo, no sentido de podermos perceber as características 

comuns e de possuirmos um conhecimento mais abrangente sobre esta temática.  

Segundo Contreras e Valência (1997) é definida como o “conjunto de duas 

ou mais incapacidades ou diminuições de ordem física, psíquica ou sensorial”. 

Mais tarde, Orelove e Sobsey (2000), reforçam esta definição acrescentando no 

entanto que a multideficiência caracteriza indivíduos com limitações acentuadas 

no domínio cognitivo, que requerem apoio permanente e tem associadas 

limitações no domínio sensorial (visão e audição) e/ou motor, podendo ainda 

apresentar necessidades de cuidados de saúde especiais.  

Já para Nunes (2001) a multideficiência “é mais do que a mera combinação 

ou associação de deficiências, constituindo um grupo muito heterogéneo entre si, 

apesar de apresentarem características específicas/particulares”. Neste sentido, a 

situação pode ser mais ou menos complexa de acordo com as combinações que 

os outros problemas estabelecem entre si. 

De acordo com Sousa (1995) existe sempre uma deficiência primária, 

designando-a de handicap primário, e uma deficiência secundária ou handicap 

secundário. Para este autor, a deficiência primária não tem tratamento médico 

(com excepção da epilepsia), mas é passível de reeducação: fisioterapia, terapia 

da fala, terapia ocupacional, entre outras formas. A deficiência secundária – ou 

handicap secundário – é referida como, essencialmente, de dois géneros: 

ortopédicos e viscerais (pulmonares, digestivos, cardiovasculares, entre outros).  

 

Para Ferreira et al. (2006), a situação pode ser mais ou menos complexa de 

acordo com as combinações que os problemas da criança estabelecem entre si, 

uma vez que cada criança é única, podendo, deste modo, haver uma variação no 
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tipo e grau de gravidade muito alargada. Esta variação influencia mais ou menos o 

desenvolvimento da criança conforme o exercício da sua interacção, sendo que 

estes aspectos não são meramente aditivos, mas sim interrelacionais. Uma 

criança com multideficiência apresenta necessidades educativas especiais de 

carácter prolongado com acentuadas limitações no funcionamento cognitivo, 

associada a limitações noutros domínios, nomeadamente no domínio motor e/ou 

sensorial (visual e auditivo) com reflexos no desenvolvimento e aprendizagem 

requerendo apoio permanente. Contudo, a multideficiência não é um somatório 

dessas alterações mas sim uma deficiência ao nível de desenvolvimento, das 

possibilidades funcionais, da comunicação, interacção social e de aprendizagem 

que determinam as necessidades educacionais dessas pessoas. A 

multideficiência sendo um factor que impossibilita o indivíduo de interagir com o 

meio, consequentemente, reduz as possibilidades de maturação espontânea e/ou 

de apropriação, ou seja, afecta todo o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento através de uma interacção com a realidade quer física, quer 

social.  
Pela multiplicidade e complexidade dos possíveis quadros de 

multideficiência, a realização de um diagnóstico torna-se muito delicado. Segundo 

Vieira e Pereira (1996), podemos deparar-nos com três tipos de situações:  

• pessoas portadoras de deficiência mental profunda, embora apresentem 

outros défices associados; 

 

• pessoas que exibem um comportamento adaptativo comparado com o 

esperado de uma pessoa com deficiência mental profunda, mas cuja causa é a 

deficiência ou deficiências associadas e não a deficiência mental; 

 

• pessoas que poderão ser consideradas deficientes mentais profundas, mas 

que podem, de facto, ter como causa dominante do seu nível de desempenho em 

provas de inteligência ou comportamento adaptativo, uma psicose ou autismo; 
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Todavia, segundo várias pesquisas efectuadas a causa mais frequente da 

multideficiência é a Paralisia Cerebral, a qual prejudica a postura e a mobilidade 

do indivíduo. Contudo, para além desta, existem outras causas a ter em 

consideração, uma vez que os problemas diagnosticados se relacionam com o 

momento de ocorrência do problema, os agentes que afectam e a forma como 

actuam (Ferreira et al., 2006). Para melhor clarificar esta ideia apresentamos 

seguidamente o quadro 1, que nos explica as causas e tipologias da 

multideficiência. 

 

Quadro 1 – Causas e tipologias da multideficiência – (adaptado de Ferreira et al., 2006) 

 

 

Momento de 

ocorrência do 

Problema 

Agentes que 

afectam 

Forma como 

actua 
Resultado típico 

Translocação de 

pares de 

cromossomas no 

nascimento 

Mudanças sérias no 

embrião e no feto, 

muitas vezes fatais. 

Certos 

reagrupamentos dos 

cromossomas podem 

levar à Síndrome de 

Down e à Deficiência 

Mental 

Incapacidade de 
efectuar processos 

químicos e 
metabólicos; 

Concepção 
Erros congénitos do 

metabolismo como a 

fenilcetonúria 

(lesão no cérebro da 

criança com graves 

sequelas 

neurológicas e 

mentais) 

Danos no 
desenvolvimento 

fetal; 

Resulta em 

deficiência grave ou 

outras complicações; 

pode ser revertido 

parcialmente quando 

diagnosticado cedo e 

administrando-se 

uma dieta especial. 

 
Pré-natal 

 
Medicamentos como 

talidomida 
(medicamento usado 

como sedativo) 

Medicamento usado 
como sedativo para a 

mãe que pode 
prejudicar o 

desenvolvimento 
normal do embrião. 

Uma criança 
acentuadamente 
deformada com 

anomalias sérias no 
coração, olhos, 

ouvidos, membros 
superiores e 

inferiores e outras. 
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Natal 

Anoxia (falta 
prolongada de 

oxigénio ao feto 
durante o processo 

de nascimento). 

A falta prolongada de 
oxigénio pode causar 

destruição 
irreversível de células 

cerebrais. 

Criança com 
Paralisia Cerebral 

que pode ou não ter 
Deficiência Mental e 

outras anomalias que 
afectam a visão e a 

audição. 

 
Pós-natal 

 
Encefalite e 
meningite 

Doenças infecciosas 
(sarampo, 

coqueluche, entre 
outras) podem levar 

à inflamação das 
células do cérebro e 

à sua destruição. 

Pode levar a uma 
variedade de 

problemas, com uma 
falta de tensão e a 
Hiperactividade; 
causa Epilepsia, 

Deficiência Mental e 
problemas de 

comportamento. 
 

O facto de a multideficiência ser um problema que afecta a criança em 

vários domínios leva a que estas apresentem dificuldades na compreensão do 

mundo que as rodeia, limitando o acesso à informação, uma vez que também não 

aprendem de forma episódica (Ferreira et al., 2006). Tal como refere Nunes (2002: 

193) “a desvantagem sofrida por cada indivíduo é pessoal e particular; por isso, a 

sua educação não pode ser feita sem um ensino individualizado, centrado nas 

necessidades de cada um”. Para que estas respostas, em contexto escolar, sejam 

as mais adequadas os professores precisam fazer formação na área ou então 

serem apoiados por técnicos especializados nas mesmas. Todavia, a atenção do 

professor nesta área não deverá apenas centrar-se só em actividades práticas, ele 

deverá, acima de tudo, trabalhar de forma a incluir as crianças multideficientes nos 

contextos escolares, sensibilizando os demais para a sua presença e promovendo 

a adaptação da criança ao contexto (Ferreira et al., 2006). 

Segundo Nunes (2001), as dificuldades visuais, cognitivas, motoras, 

comportamentais e de comunicação influenciam a forma como a criança aprende. 

Assim o acesso à informação para estes indivíduos é bastante limitado. O 

educador deve ter como objectivo promover situações motivantes para o indivíduo 

explorar o meio que o rodeia, iniciando interacções ou participando activamente 

nas actividades quotidianas, para atenuar estas limitações. Ferreira et al. (2006) 

também vai ao encontro desta ideia, afirmando que o meio envolvente e a forma 

como esta interage no mesmo, influencia o desenvolvimento da criança 
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multideficiente. Se a criança se adapta com facilidade ao ambiente escolar e ao 

professor que com ela trabalha, o seu desenvolvimento pessoal e social será mais 

positivo, situação que facilitará também o trabalho do próprio professor e da turma 

em que a criança está inserida. 

É assim necessário perceber que tipo de necessidades os indivíduos com 

multideficiência apresentam, e desta forma estaremos aptos a actuar indo de 

encontro às mesmas. Orelove e Sobsey (2000), separaram em três blocos o 

conjunto de necessidades, referindo as necessidades de carácter físico e médico, 

educativo e emocional. 

 

 Necessidades de carácter físico e médico: 
● A Paralisia Cerebral é apontada como a causa mais frequente da 

multideficiência. Temos então que atender às características desta deficiência, 

assim como as limitações ao nível da postura e mobilidade do indivíduo, sendo 

imprescindível estar muito atento às questões de manipulação e posicionamento 

(geralmente incorrecto), de forma a promover a aprendizagem e melhorar a 

qualidade de vida; 

 

● As limitações sensoriais, em especial as visuais e auditivas, e as 

convulsões são também bastante frequentes. Devemos estar bastante atentos, 

pois poderão estar relacionados com uma dificuldade acrescida ao nível da 

aprendizagem. Por outro lado, estas situações poderão fazer com que o indivíduo 

esteja sujeito a medicação secundária e o professor deverá ter conhecimento 

sobre a mesma.    

 

● Como complicações secundárias, os indivíduos com multideficiência, 

podem apresentar problemas musculares e esqueléticos e um desenvolvimento 

insuficiente do sistema respiratório, provocando dificuldades ao nível respiratório e 

pulmonar.  
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● Este conjunto de limitações e características torna a criança /jovem mais 

vulnerável às doenças pois apresentam menos resistências físicas. 

Necessidades de carácter educativo:  
● Muitas das suas necessidades assemelham-se às apresentadas pelos 

indivíduos com deficiência mental profunda, tornando-se necessário que o 

professor tenha conhecimento acerca desta deficiência. 

  A diminuição ou perda da função nos sistemas sensoriais e motores pode revelar 

necessidades diferentes dos indivíduos com deficiência mental profunda. Estas 

limitações são agravadas quando o indivíduo se encontra impossibilitado de 

utilizar a comunicação verbal para se exprimir. Nestas situações é necessário 

encontrar formas alternativas de comunicação. 

● É importante não esquecer que estas necessidades não se exprimem de 

forma igual para todos os indivíduos com multideficiência, dependem também das 

características e capacidades específicas do indivíduo em causa. 

 
Necessidades de carácter emocional:  

● O indivíduo com multideficiência necessita de sentir carinho, de 

estimulação constante e de confiança num clima de afecto e atenção. Esta será a 

forma de lhe proporcionar as situações ideais para que este interaja com o meio 

que o rodeia. 
  

 Sabendo assim as características, dificuldades, necessidades do individuo 

com multideficiência, ao educador torna-se fundamental que realize a sua acção 

procurando saber como é que ela é como pessoa, como é que aprende, o que 

quer aprender, o que precisa de aprender e o que não quer aprender. A sua 

aprendizagem tem de ser planeada, incluindo o ensino dos aspectos mais simples 

e mais básicos da vida e o seu funcionamento no futuro, para poder ter uma 

melhor qualidade de vida (Nunes, 2002).     
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2.4.2 Anomalias Cromossómicas, translocações e trissomia parcial do 
cromossoma 22 

 

A primeira constituição cromossómica correcta nos humanos, foi descoberta 

em 1956, e as primeiras anomalias cromossomicas em 1959. Desde esse 

momento, que variadas técnicas se foram desenvolvendo, descobrindo, desde 

então, centenas de anomalias, devido a anormalidades cromossomicas (Kasper et 

al, 2002). 

Segundo Pereira (1998), um cromossoma é o elemento que se encontra no 

núcleo das células durante a divisão celular de um modo visível, mas que não se 

vê na célula em repouso. É constituído por um grande número de genes. Cada 

gene determina a construção dos aspectos hereditários do organismo. O número 

de pares de cromossomas é de 23. Os membros de cada par são semelhantes, 

excepto no par dos cromossomas sexuais do homem. Na mulher, o 23.° par 

consiste em dois grandes cromossomas X; no homem, consiste num cromossoma 

X e um pequeno cromossoma Y. O conjunto completo dá pelo nome de genoma. 

Cada cromossoma é constituído por dois cromatídeos ligados pelo centromero, 

que se dá pelo nome de braços. O braço pequeno do cromossoma é designado 

pela letra p, e o braço longo por q. Cada braço, é subdivido numericamente em 

bandas, o que permite localizar, precisamente, estruturas anormais. As células 

somáticas humanas contém 46 cromossomas, organizados em 22 pares mais o 

par sexual. Um gâmeta possui um conjunto haplóide de 23 cromossomas (n=23), 

um óvulo pela parte da mãe ou espermatozóide pela parte do pai. Depois da 

fertilização, o zigoto irá conter um conjunto diplóide (2n=46) de cromosomas, um 

dos pares vem de origem materna, o outro de origem paterna. Cada um dos pais, 

vai fornecer metade do material genético que o bebé gerado irá obter (Lewis, 

1999). 

As anomalias cromossómicas constituem uma causa importante de 

morbilidade e mortalidade. A probabilidade de nascer uma criança com 

anormalidades cromossómicas é de seis em cada mil nascimentos, geralmente 

(Kingston, 2002). Segundo Kasper et al (2002), o efeito que essa criança vai ter 
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depende da anormalidade cromossómica. As anormalidades mais comuns são 

numéricas, que envolvem fetos com cromossomas adicionais (trissomia) ou 

ausentes (monossomia) ou também aqueles com um par de adicional de 

cromossomas (triploidia) ou até mesmo mesmo com dois pares (tetraploidia). As 

anormalidades cromossómicas estruturais são muito menos frequentes, embora 

muitos dos distúrbios cromossómicos mais importantes envolvam rearranjos 

estruturais. Dentro das alterações numéricas dos cromossomas, a mais 

frequentemente observada é a trissomia do cromossoma 21, que causa a 

Síndrome de Down e que ocorre em cerca de um em cada 800 recém-nascidos. 

Anomalias dos cromossomas sexuais são observadas em indivíduos com as 

Síndromes de Turner e de Klinefelter, que têm incidência de aproximadamente 

1/2500 e 1/1000 recém-nascidos. Além das anomalias numéricas, alterações 

cromossómicas estruturais podem estar associadas a uma grande variedade de 

fenótipos, que incluem atraso mental isolado ou sindrómico e malformações 

congénitas. As anormalidades cromossómicas são incuráveis mas algumas 

podem ser detectadas por diagnósticos pré-natais. Anormalidades deste tipo, 

causam desordens com múltiplas mal-formações congénitas, quase todas 

invariavelmente associadas à deficiência mental. Assim cada caso é um caso, 

variando consoante a intensidade da anormalidade (Pereira, 1998). 

Os rearranjos estruturais abrangem a quebra e a reunião dos 

cromossomas. Isso ocorre porque as anormalidades estruturais podem estar 

presentes numa forma “balanceada” em pacientes clinicamente normais, porém 

transmitidas na forma “não-balanceada” para os descendentes, resultando a partir 

daí numa forma hereditária de anormalidade cromossómica (Kingston, 2002). 

Segundo o mesmo autor, os rearranjos podem envolver trocas de material 

entre diferentes cromossomas (translocações) ou perda, ganho ou rearranjos de 

cromossomas individuais (por ex. delecções, duplicações, inversões, etc.) As 

translocações são de uma grande importância e estão divididas em dois tipos 

básicos: robertsoniano e recíproco. Os rearranjos robertsonianos são uma classe 

especial de translocação na qual os braços longos de dois cromossomas se 

juntam, gerando uma fusão cêntrica do cromossoma que contém virtualmente todo 
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material genético dos dois cromossomas originais. Se a translocação 

robertosoniana estiver presente na forma “não-balanceada”, vai resultar num 

concepto monossómico ou trissómico. Por exemplo, cerca de 3% dos casos de 

Síndrome de Down são atribuíveis a translocações não-balanceadas, mais 

frequentemente envolvendo os cromossomas 14 e 21. Neste exemplo, o individuo 

apresenta 46 cromossomas, incluindo um cromossoma 14 estruturalmente normal, 

dois cromossomas 21 com estruturas normais e uma fusão de cromossomas 

14/21. Esse efeito leva uma quantidade diplóide normal para o cromossoma 14 e 

uma triplicação do cromossoma 21, resultando assim no Síndrome de Down 

(Lewis, 1999)..  

As translocações recíprocas envolvem trocas entre dois cromossomas. 

Nestas circunstâncias, as consequências fenotipicas associadas às translocações 

não-balanceadas dependem da localização dos pontos de quebra, que ditam a 

quantidade de material que foi “trocada” entre dois cromossomas. Devido ao facto, 

da maioria das translocações recíprocas envolver grupos únicos de pontos de 

quebra, fica difícil de prever as consequências fenotípas em qualquer situação. 

Em geral a gravidade é determinada pela quantidade de material cromossómico 

em excesso ou em falta nos indivíduos com translocações não-balanceadas. 

  Trissomia consiste na presença de três cromossomas, num dado par, numa 

célula humana, em vez de dois. Uma trissomia diz parcial quando parte de um 

cromossoma extra (e não todo) é acoplado a um dos outros cromossomas (Kasper 

et al. 2002). 

 Várias são as anomalias cromossómicas associados ao cromossoma 22. O 

síndrome do Olho do Gato (Cri du Chat), deriva de uma trissomia parcial do 

cromossoma 22. As principais características fenotipicas apresentadas pela 

maioria dos afectados são atraso psicomotor acentuado, acoloboma de íris 

conferindo um aspecto de pupila de gato, inclinação antimonglóide das fendas 

palpebrais, papilomas ou fístulas pré-auriculares, orelhas anormais e deficiências 

cardíacas. O síndrome de Emanuel, que resulta de uma translocação não-

balanceada do cromossoma 11 com o 22. Também o síndrome de DiGeorge está 

associado a uma translocação do cromossoma 22. Este síndrome consiste em 
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distúrbios mentais leves, defeitos do palato, asas do nariz hipoplásicas e 

deficiências cardíacas (Lewis, 1999). Segundo Kingston (2002), é muito difícil 

atribuir características comuns entre os indivíduos com anormalidades 

cromossomicas com este tipo de translocações, já que cada caso vai depender da 

quantidade do cromossoma que foi trocada para outro cromossoma, e daí vão 

resultar as características que esse indivíduo vai ter. Geralmente nestas 

anomalias, gera-se um aborto, mas quando estes indivíduos nascem, a sua 

esperança de vida é muito reduzida. Assim cada caso é um caso e cada indivíduo 

vai possuir as suas próprias características. 
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2.4.3 Deficiência Mental 
 
Ao longo das últimas décadas a definição de deficiência mental tem vindo a 

sofrer muitas alterações. O conceito de deficiência mental aparece agora, 

considerando o indivíduo como um todo, tendo em conta também, e de forma 

muito importante, o meio envolvente. 

Segundo Luckasson et al. (1992) a Deficiência Mental refere-se a um 

estado de funcionamento atípico no seio da comunidade, manifestado logo na 

infância, em que as limitações do funcionamento intelectual coexistem com as 

limitações no comportamento adaptativo. 

Tal definição, adoptada pela American Association on Mental Retardation 

(AAMR), é fundamentada em três factores: o funcionamento intelectual, o 

comportamento adaptativo e o período de desenvolvimento. O funcionamento 

intelectual inferior à média, define-se como um coeficiente de inteligência (QI) de 

70-75 ou inferior, obtido através de avaliações realizadas com um ou mais testes 

de inteligência. Quanto ao comportamento adaptativo, este é entendido como um 

conjunto de habilidades conceptuais, sociais e práticas que os indivíduos 

aprendem e que lhes permitem o funcionamento no seu dia-a-dia. Segundo Vieira 

e Pereira (1996, pp.43) “os problemas adaptativos resultam das limitações da 

inteligência prática e social que consistem no seguinte: inteligência prática refere-

se à capacidade do indivíduo se manter como uma pessoa independente no 

exercício das actividades habituais da vida diária; a inteligência social refere-se à 

capacidade do indivíduo compreender as expectativas sociais e o comportamento 

das outras pessoas e de julgar de forma correcta o seu comportamento em 

situações sociais. O comportamento adaptativo é visto como uma competência da 

pessoa em lidar com as exigências do meio”. Relativamente ao período de 

desenvolvimento, as definições mencionam que a Deficiência Mental se manifesta 

até aos 18 anos, idade em que, na nossa sociedade, se começam a assumir os 

papéis de adulto. 

A última definição, adoptada pela AAMR, em 2002, apresenta-nos a 

seguinte definição para Deficiência Mental: “uma incapacidade caracterizada por 

limitações significativas no funcionamento intelectual e comportamento adaptativo, 
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expresso nas capacidades conceptuais, sociais e práticas adaptativas, e tem 

origem antes dos 18 anos de idade” (AAMR, 2002 p.1). Esta definição considera 

que os indivíduos com Deficiência Mental apresentam uma incapacidade expressa 

em termos de adaptação do comportamento, nomeadamente ao nível das 

relações interpessoais. Além disso, a referência do Q.I. passa a ser apenas um 

aspecto a considerar na avaliação de pessoas com deficiência mental, ao invés de 

ser apresentada como funcionamento intelectual significativamente abaixo da 

média e como critério base da classificação da DM (AAMR, 2002)   

Esta nova definição de Deficiência Mental da AAMR (2002), faz-se 

acompanhar da indicação de cinco princípios essenciais: 

- As limitações do funcionamento presentes têm de ser consideradas no 

contexto do indivíduo, em relação à sua idade, aos seus pares e à cultura em que 

este se insere; 

- Deve ser considerada a diversidade cultural e linguística, assim como as 

diferenças ao nível dos factores de comunicação, sensoriais, motores e 

comportamentais; 

- Reconhecer que as limitações do individuo coexistem, frequentemente 

com aspectos fortes;  

- A descrição das limitações tem como objectivo o desenvolvimento de um 

plano individual de apoios necessários; 

- Para promover a funcionalidade em indivíduos com Deficiência Mental, 

são essenciais apoios personalizados e apropriados. 

Segundo Cardoso (2003, p.12) os apoios referidos neste último ponto, são 

definidos pela AAMR como “recursos e estratégias individuais necessários para 

promover o desenvolvimento, educação, interesses, e bem-estar pessoal do 

deficiente mental e podem ser prestados tanto por familiares, amigos, técnicos, 

como professores, psicólogos ou médicos”.    

A definição actual de deficiência mental refere-se, assim, à existência de 

limitações importantes nas capacidades sociais e práticas adaptativas, 

contrariando a definição de 1992, que refere um número mínimo de áreas de 
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comportamento adaptativo que o indivíduo tem de apresentar para ser 

considerado deficiente mental.  

 Segundo a AAMR (2002), a avaliação das necessidades dos indivíduos 

com Deficiência Mental deve ser efectuada com base em nove áreas “chave”, 

sendo elas: desenvolvimento humano; o ensino e educação, a autonomia em 

casa, autonomia na comunidade; o emprego; a saúde e segurança; o 

comportamento; a relação social e a auto-protecção. 

 

 Na etiologia desta doença, são muitas as causas e os factores de risco que 

podem provocar Deficiência Mental, por isso torna-se fundamental uma avaliação 

correcta e pormenorizada dos aspectos do desenvolvimento.  

 Assim, a etiologia desta deficiência, inclui vários factores que podem 

ocorrer no tempo tais como os pré-natais, que actuam antes do nascimento; os 

peri-natais, que actuam durante o momento do parto ou no recém-nascido e pós-

natais, que actuam após o nascimento (Sherril, 1986). Mais em pormenor temos: 

 - Factores pré-natais: genopatias (alterações genéticas), cromossomotopias 

(síndromes devido a anomalias ou alterações de cromossomas), má nutrição 

materna, infecções, enzimopatias, incompatibilidade sanguínea, hemorragias, 

ingestão de medicamentos tóxicos ou drogas, radiações; 

 - Factores peri-natais: prematuridade, sofrimento fetal, traumatismo de 

parto, anoxia, baixo peso, infecções, hemorragia intracraniana, meningite; 

 - Factores pós-natais: infecções, traumatismos cranianos, convulsões 

prolongadas, intoxicações/envenenamentos, carências alimentares, factores 

psico-afectivos, factores socioeconómicos. 

 A AAMR (2002), distingue quatro grupos de etiologias, constituídos por 

causas biomédicas, sociais, comportamentais e educacionais, que interagem 

durante a vida do indivíduo e/ou durante gerações, de pais para filhos. Os factores 

biomédicos estão relacionados com os processos biológicos como as desordens 

genéticas e a nutrição. Os factores sociais estão inerentes à interacção social e 

familiar, bem como a estimulação das crianças e a responsabilidade dos adultos. 

Por sua vez, os factores comportamentais referem-se a atitudes potenciais de 
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causalidade, como o abuso de substâncias tóxicas por parte da mãe. Por fim, dos 

factores educacionais constam a viabilidade dos apoios educativos que promovem 

o desenvolvimento mental e incremento dos comportamentos adaptativos. 

 

A classificação da Deficiência Mental (DM), tal como a definição do próprio 

conceito de Deficiência Mental, tem evoluído com o passar dos tempos.  

Actualmente deixou de fazer sentido, atribuir a um indivíduo determinado 

nível tendo por base, uma escala rígida, principalmente através dos valores de 

Q.I., passando a ser privilegiada a forma como cada pessoa se adapta ás 

condições de vida e às exigências do seu meio social (Vieira e Pereira, 1996). 

Estas classificações eram distinguidas pelos seguintes graus: borderline, ligeiro, 

médio ou moderado e severo ou profundo. 

De acordo com Nielsen (1999), podemos classificar a deficiência mental em 

ligeira, média/moderada e severa/profunda.   

Não obstante, a Associação Americana de deficiência mental já não utilizar a 

classificação que em seguida apresentamos, julgamos que esta é importante na 

medida em que a forma como cada uma destas causas se manifesta numa 

criança ou jovem faz com que seja necessário pensar nos apoios que esta 

necessita. Deste modo, existem três graus de deficiência mental:  

• Deficiência Mental Ligeira: não têm capacidade para acompanhar os 

programas de ensino regular mas são susceptíveis de aprender conceitos 

ligados a algumas disciplinas académicas, podendo, mediante um 

acompanhamento especial, vir a ser integrados parcialmente na escola 

regular.  

• Deficiência Mental Média ou Moderada: capazes de adquirir noções simples 

de comunicação, hábitos elementares de higiene e segurança, regras de 

comportamento mas não são educáveis no sentido vulgar da palavra.  

• Deficiência Mental Severa e Profunda: apenas capazes de uma certa 

aprendizagem no que respeita à aquisição de alguns hábitos (Deficiência 

Mental Severa) e utilização dos membros superiores e inferiores e 
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mastigação (Deficiência Mental Profunda); são dependentes na sua vida 

pessoal e social. Para além da limitação intelectual, apresentam 

frequentemente outros problemas tais como a Paralisia Cerebral, Epilepsia 

ou desordem similar, ou ainda, problemas de visão ou de audição (Silva, 

1991).  

A actual revisão da AAMR (2002) salienta a importância de avaliar o 

indivíduo com vista à planificação de estratégias, serviços e apoios, no sentido de 

optimizar as suas competências. Além disso, tem em conta que as necessidades 

individuais e as circunstâncias podem modificar com o tempo. 

Em função destas mudanças no conceito de Deficiência Mental, Nielsen 

(1999) refere que a avaliação deixou cair a tradicional classificação de acordo com 

a capacidade intelectual, para incluir o conceito de apoios, que considera o 

indivíduo e o meio ambiente. Pretende-se identificar os apoios necessários ao 

desenvolvimento consistente e duradouro dos comportamentos adaptativos, em 

vez de apenas classificar pessoas (Vieira e Pereira, 1996).  

Segundo Luckasson et al. (1992); Haring et al. (1994), são necessárias  três 

fases para uma completa avaliação da DM: 

 - Diagnóstico baseado no nível de funcionamento intelectual, das 

habilidades adaptativas e na idade cronológica do aparecimento das perturbações; 

 - Classificação mediante as perturbações apresentadas pelos indivíduos 

com DM, identificando áreas fortes e fracas e a necessidade de apoios; 

 - Identificação de sistemas de apoio em que se determina um perfil, as 

intensidades e as frequências de apoios necessários. 

É um processo tripartido, que procura facultar uma avaliação detalhada do 

indivíduo e dos apoios que necessita. Assim, vai analisar separadamente todas as 

áreas em que podem existir dificuldades e delinear uma intervenção, uma vez 

reconhecida a sua interdependência (Verdugo, 1994). 

 

Nos deficientes mentais, tal como nos outros indivíduos, o comportamento 

pessoal e social é muito variável e não se pode falar de características iguais em 

todos os indivíduos com deficiência mental. Não existem duas pessoas, 
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deficientes ou não, que possuam as mesmas experiências ambientais ou a 

mesma constituição biológica o que faz com que comportamentos idênticos 

correspondam a diagnósticos distintos. A variedade é enorme, mas existem 

determinadas características em que, apesar da diferença entre uns e outros ser 

grande, permitem adiantar uma decisão. Segundo Quiroga (1992), podemos 

considerar características físicas, de personalidade e sociais, que de uma forma 

mais concreta nos facilitam a avaliação e permitem uma actuação adequada. 

Assim podemos verificar as seguintes características específicas dos deficientes 

mentais: 

• Físicas:  

- falta de equilíbrio;  

- dificuldades de locomoção;  

- dificuldades de coordenação;  

- dificuldades de manipulação.  

 

• Pessoais:  

- ansiedade;  

- falta de auto-controlo;  

- tendência para evitar situações de fracasso mais do que para procurar o 

êxito;  

- possível existência de perturbações da personalidade;  

- fraco controlo interior.  

 

• Sociais:  

Atraso evolutivo em situações de jogo;  

Atraso evolutivo em situações de lazer. 

 

Por último, os indivíduos com Deficiência Mental podem apresentar 

deficiências associadas, tais como paralisia cerebral, epilepsia, problemas visuais 

ou auditivos, em alguns casos, tão importantes quanto a deficiência mental em si 

mesma (Nielsen, 1999). Assim, uma observação cuidada e específica de cada 
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indivíduo, com base nas características associadas a cada domínio, apresentar-

se-á como uma mais valia, rentabilizando as aprendizagens e privilegiando as 

áreas mais fracas do indivíduo. 
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2.4.4 Deficiência Visual 
 

 

A procura de conceitos de deficiência visual, demonstra que, ao longo do 

tempo, há uma crescente preocupação quanto à quantidade e qualidade da 

elaboração de estudos relacionados com a deficiência visual, a sua problemática e 

efeitos. A visão é considerada como o último degrau na hierarquia dos processos 

sensório-motores uma vez que ela resulta de um conjunto de processos de 

recepção e armazenamento e integração de estímulos participando na formulação, 

planificação e expressão de condutas (Pereira, 1998, p.38). Segundo a 

Organização Mundial de Saúde, actualmente existem 150 milhões de pessoas 

portadoras de incapacidade visual significativa, das quais 38 milhões apresentam 

cegueira. 

 A característica central da deficiência visual é o sério comprometimento ou, 

então, a privação total da aquisição de informações pelo canal sensorial 

responsável pela visão (Ochaita; Rosa, 1995).  

 A deficiência visual é caracterizada por Baggatini (1987, p.197), “pela 

incapacidade total ou parcial dos seus portadores utilizarem o sentido da visão nas 

actividades normais da vida e pela capacidade de superarem sua deficiência, 

valendo-se dos sentidos renascentes.” No entanto, nem todas as pessoas que 

apresentam algum deficit visual podem ser consideradas cegas (Anache, 1994), 

pois “uma perturbação da refracção que pode ser totalmente corrigida por óculos 

ou lentes de contacto não é habitualmente considerada como deficiência visual” 

(OMS, 1995, p.86). Segundo esta organização, deficiência visual “é a inabilidade, 

perda ou ausência de percepção visual, esta condição pode ter tido resultado, 

através de doenças nos olhos, doenças no nervo óptico, doenças cerebrais, que 

afectem os campos visuais e lesões no lóbulo occipital”. Esta mesma organização 

sugere uma nomenclatura preferencial para categorizar os graus de deficiência 

visual conforme a acuidade visual: cegueira e ambliopia, a fim de evitar 

ambiguidades na terminologia e no seu significado. Desta forma, a deficiência 

visual está constituída por duas categorias básicas: cegueira e ambliopia, as quais 

podem ser de carácter congénito ou adquirido, total ou parcial. 
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 No quadro seguinte podem ver-se as categorias da visão relacionadas com 

o grau de deficiência: 

Quadro 2 – Classificações de Deficiência Visual (Moura e Castro, 1994) 

Categorias de visão Grau de deficiência Acuidade Visual 

Visão normal 
Nula 

Ligeira 

0,8 ou superior  

Menor de 0,8 

Amblíopia 
Moderada 

Grave 

Menor de 0,3 

Menor de 0,2 

Cegueira 

Profunda 

Quase total 

Total 

Menor de 0,05 

Menor de 0,02 

Ausência de percepção de luz 

 

 A acuidade visual pode ser percebida como o poder resolutivo, ou 

separador, dos cones da retina em relação à imagem de dois pontos colocados no 

mesmo plano perpendicular ao eixo visual (AAVV, 2001). Por acuidade visual 

máxima entende-se a capacidade que permite distinguir dois pontos luminosos, 

com alguma dificuldade, à distância de dez metros separados entre si só por um 

milímetro. Quanto aos graus de visão, vão desde a visão total 10/10 até à cegueira 

total. 

No entanto, a Organização Mundial de Saúde opta por outro método de 

classificação da deficiência visual, encontrando-se classificadas da seguinte 

maneira: 

Quadro 3 – Classificações de Deficiência Visual (OMS, 1995) 

Categorias de visão Grau de deficiência Acuidade Visual 

Amblíopia 
Moderada 

Grave 

entre 3/10 e 1/10 

entre 1/10 e 1/20 

Cegueira 

Moderada 

Quase total 

Total 

entre 1/20 e 1/50 

entre 1/20 e a simples percepção de luz 

sem percepção luminosa 
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É importante referir, que do ponto visto clínico, esta classificação é 

elaborada em termos de acuidade visual e baseia-se na escala de Snellen, onde a 

figura superior da letra E, de 3,5 polegadas, pode ser vista por um olho normal a 

200 pés (unidade de medida inglesa). O símbolo 20/200 significa que um indivíduo 

pode distinguir a 20 pés o que um olho normal distingue a 200 (Fonseca, 1989, 

p.38).  

 

 Relativamente às causas da deficiência visual, podem ser várias, desde 

infecções, traumatismos, tumores, causas pré-natais, cataratas, retinopatia 

diabética, glaucoma (Telford e Sawrey, 1988). Entretanto, Hugonnier-Clayette e al. 

(1989) indicam que a principal causa de cegueira, nos países evoluídos, é o 

glaucoma. Sendo esta mesma ideia partilhada por Ochaita e Rosa (1993) quando 

consideram que esta é uma das causas principais para a cegueira. 

 Já a O.N.C.E. (Organización Nacional de Ciegos Espanõles) classifica as 

causas da cegueira em oito grupos, da seguinte forma (Ruiz Esteban, 1994): 

 - por anomalias congénitas e enfermidades hereditárias (conjuntiva, atrofia 

do nervo óptico, albinismo, etc.); 

 -  por problemas de refracção (miopia); 

 - provocada por traumatismos nos olhos (traumatismos de trabalho, 

desporto, actividades domésticas, etc.); 

 - por afecções oculares própria mente ditas (glaucoma, retinite, etc.); 

 - por lesões extrabulbares do sistema visual (quiasma do nervo óptico, etc.); 

 - por afecções de vizinhança (tumores, tromboflebites, etc.); 

 - por doenças gerais (escarlatina, difteria, diabetes, etc.); 

 - por parasitas (cistiscercos, etc.). 

 

 Para a caracterização da deficiência visual, importa também sublinhar a 

idade em que esta é compreendida. Com efeito, esta pode ser adquirida ou 

congénita. A adquirida aparece em qualquer fase etária da vida do indivíduo, 

enquanto na congénita são consideradas as pessoas que cegaram no primeiro 

ano de vida” (Milton, 1980). 
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2.4.5 Deficiência Motora 

 
 Segundo Rodrigues (1983), podemos considerar Deficiência Motora 

como uma perca de capacidades, que afecta directamente a postura e/ou 

movimento proveniente de uma lesão congénita ou adquirida nas estruturas 

reguladoras e efectoras do movimento no sistema nervoso. Adams et al.(1985), 

acrescenta que o grau de envolvimento destes indivíduos varia desde os feitos 

mínimos até aos mais graves, que fazem com que este permaneça em casa. 

Assim, entendemos que os indivíduos classificados como Deficientes Motores 

apresentam um funcionamento limitado, comparado com os indivíduos ditos 

normais.     

Para Perera (2002), é aquela que provoca no individuo algumas disfunções 

no seu aparelho locomotor. Implica certas limitações posturais, de coordenação de 

movimentos e de deslocamento. A sua origem pode ser congénita ou adquirida e 

pode apresentar graus muito variados. As deficiências motoras mais habituais, são 

a paralisai cerebral, a espinha bífida e as distrofias musculares, que limitam a 

capacidade de acção, condicionando os seus movimentos. Os transtornos 

intelectuais, cognitivos ou emocionais não são inerentes à deficiência motora, mas 

podem estar associados entre si. 

No que diz respeito à classificação possível dos indivíduos com deficiência 

motora, devido à grande variedade de situações que este conceito abarca, 

podemos referir que não é fácil de ser realizada (Rodrigues, 1983). Assim, tendo 

em consideração a sua clareza, serão apresentados apenas três tipos de 

classificação de Deficiência Motora. A classificação face à estrutura lesada, a 

classificação quanto à lesão central ou não central e a classificação valorizando a 

forma de aquisição e evolução da própria deficiência ou handicap. 

A classificação face à estrutura lesada, enuncia que a Deficiência Motora é 

causada por uma lesão nas vias neuro motoras. Por outro lado, quanto à 

classificação da lesão central, poderemos ter indivíduos com disfunção motora 

cerebral e deficiências motoras não cerebrais. Para terminar, referente à 

classificação valorizando a forma de aquisição e evolução da própria deficiência, a 
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disfunção motora cerebral e diminuições motoras de origem não cerebral, poderão 

estar presentes (Rodrigues, 1983). 

Em relação às diminuições motoras de origem não cerebral, podemos 

classificá-las como temporárias, definitivas e evolutivas. As que ocorrem por 

acidente (fracturas, luxações, traumatismos cranianos) e de origem não traumática 

(escoliose, luxação congénita, sequelas de raquitismo) classificam-se como 

diminuições motoras temporárias. Por outro lado, as amputações congénitas ou 

adquiridas, as paraplegias e as sequelas de poliomielite, são diminuições motoras 

definitivas. Para terminar, como diminuições motoras evolutivas, classificam-se as 

miopatias e as doenças evolutivas raras (Rodrigues, 1983). Outras classificações 

poderiam ser referidas, mas de acordo com Rodrigues (1983), a classificação e 

definição dos diversos tipos de deficiência não devem ser unicamente destinados 

para o encaminhamento do caso, mas sim, para o contributo gradual do 

conhecimento que vamos possuindo do indivíduo, melhorando a intervenção. 
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2.5 Observação do Comportamento 

 

 Neste estudo, um dos elementos fundamentais para a sua realização irá ser 

a observação, pelo que se torna importantíssimo termos um conhecimento 

alargado e abrangente sobre este tema. 

 O Homem sempre observou o decorrer dos acontecimentos, os fenómenos 

naturais, os comportamentos dos outros homens e dos animais. A observação 

como uma técnica utilizada na metodologia científica, apenas surgiu nos finais do 

século XIX e de forma tímida (Brito, 1998). 

Segundo Damas e Ketele (1985, cit. por Nunes, 1998), os fenómenos mais 

banais são os mais desconhecidos e os mais desprezados, uma vez que enquanto 

o homem vulgar julga saber bem o que é observação, o cientista sabe que este 

processo é excepcionalmente complexo. 

O conceito de observação vai desde o simples “olhar e ver o que se passa 

aqui…” até ao rigoroso estudo sistemático de comportamentos e situações, 

apoiado em técnicas treinadas e meios sofisticados (Brito, 1998). 

Segundo Carneiro e Sarmento (1991), observar, é efectivamente, um acto 

de inteligência que apela à capacidade do observador em seleccionar, de entre o 

vasto leque de elementos do campo perceptivo que o confronta, as informações 

pertinentes. Não se observa tudo o que há para ver, pois a observação é 

inevitavelmente selectiva, fruto de uma escolha. Observar é um acto de 

inteligência que apela à capacidade de selecção do observador. Este terá de 

seleccionar as informações pertinentes de entre o vasto leque de elementos do 

campo perceptivo com que é confrontado (Nunes, 1998). 

A observação tem constituído um dos aspectos mais importantes do 

método científico e converteu-se numa técnica científica, na medida em que: serve 

um objectivo; é planificada de forma sistemática; é controlada e relacionada com 

pressupostos mais gerais em vez de ser apresentada como uma série de 

curiosidades interessantes; e está sujeita a comprovações de validade e fidelidade 

(Guilherme e tal., 1999). 
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Em qualquer sistema de observação, encontram-se segundo, Piéron (1999) 

três condições essenciais: 

• Ser mais descritivo e menos avaliador; 

• Tratar coisas que podem ser medidas e repartidas em categorias; 

• Ocupar-se mais de comportamentos ou de acções limitadas e menos de 

conceitos amplos. 

Esse sistema de observação tem que responder, segundo o mesmo autor, 

a várias exigências fundamentais: 

• Ser válido; 

• Ser exaustivo; 

• As suas categorias têm que ser mutuamente exclusivas. 

 A observação pode ser entendida como um conjunto de operações, através 

das quais o modelo de análise é submetido ao teste dos factos, confrontados com 

dados observáveis. A observação é, portanto uma etapa intermédia entre a 

construção dos conceitos e das hipóteses, por um lado, e o exame dos dados 

utilizados para testar, por outro (Guilherme et al., 1999).    

 O método de observação do comportamento envolve três fases: registo do 

comportamento observado, análise dos registos obtidos e planeamento da 

amostra do comportamento a ser observado. Existem seis métodos de 

observação, dependendo da forma como se combinam as diferentes fases de 

observação (Neto e Barreiros, 1985; Sarmento, 1999): 

• Descrição diária ou anedótica: consiste em fazer anotações diárias 

referentes à história do observado através do diário compreensivo 

(registo de toda a informação inclusive os nossos comportamentos) ou 

diário por tópico (registo de acontecimentos relativos a aspectos 

restritos do comportamento ou desenvolvimento). A maior parte dos 

estudos são constituídos por aspectos biológicos, aspectos do 

crescimento e episódios comportamentais, registados de forma 

narrativa; 

• Descrição de comportamentos em situações particulares: o 

comportamento é descrito detalhadamente no contexto, através do 
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registo narrativo e de forma contínua, respeitando uma sequência de 

comportamentos previamente programados. A informação proveniente 

da observação pode ser sujeita a interpretação livre ou a análises 

quantitativas; 

• Amostragem temporal: assume aspectos do comportamento que podem 

ocorrer em intervalos curtos e uniformes e apresenta variáveis, para 

assegurar que as amostras temporais são significativas. É usado para 

estudar. Utilizam-se “check-lists” e escalas graduadas para estudar os 

comportamentos circunscritos e ordenados no tempo. Este método é 

usado na análise de vários tipos de conduta (técnicas de interacção 

social); 

• Amostra de eventos: consiste no estudo integral de eventos de 

determinado tipo de comportamentos, baseado na descrição de dos 

acontecimentos. Utilizam-se “check-lists”, escalas graduadas, categorias 

codificadas, etc; 

• Análise de unidade de campo: envolve duas fases: a sequência do 

comportamento é dividida em unidades com regras explícitas e as 

categorias a descrever são aplicadas aos fenómenos de cada unidade. 

O período de observação consiste em fazer anotações da duração do 

evento e das frases participantes que podem mostrar as relações 

estruturais de sequência e de sobreposição; 

• Avaliação do traço: implica o registo dos comportamentos, descrevendo 

aspectos e traços de personalidade e é classificado por método de 

inventário da personalidade. É necessário não deixar passar muito 

tempo entre o comportamento observado e o respectivo registo. 

O comportamento de um indivíduo que se apresenta dinâmico durante as 

actividades pode ser observado de vários modos, através de várias técnicas. As 

principais técnicas de observação sistemática são o registo de acontecimentos, o 

registo de duração, o registo de intervalos e o auto-registo ou a auto-gravação 

(Siedentop, 1998). O registo de acontecimentos é um dos métodos mais úteis na 

recolha de dados significativos, já que é composto pela frequência dos 
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acontecimentos. Esta técnica proporciona uma determinada quantidade de 

produção de comportamentos que pode ser facilmente convertida em 

percentagens por minuto. O registo da duração assinala a quantidade de tempo 

que o indivíduo dedica a uma actividade, ou seja, o tempo funciona como medida 

de comportamento. Outra técnica que pode proporcionar dados significativos é o 

registo de intervalos relativos à observação de comportamentos durante curtos 

espaços de tempo e à definição dos comportamentos que caracterizam melhor 

esse período de tempo. O auto-registo funciona como uma técnica de recolha e 

análise de dados da actuação dos intervenientes da actividade, promovendo um 

balanço regular de comportamentos significativos. 

No que respeita ao grau de participação do observador, a observação pode 

assumir diferentes perspectivas: o observador pode ser participante ou não 

participante (Anguera, 1992). Na observação participante, o observador participa 

de um modo consciente e sistemático em tudo o que lhe permitem as 

circunstâncias. Nesta observação, é importante que o observador ganhe a 

confiança das pessoas que observa, de tal forma que a sua presença não perturbe 

ou interfira de nenhum modo no curso normal dos acontecimentos. Este tipo de 

observação-acção, o que permite o desencadear de novas situações, resultantes 

da intervenção do observador (Anguera, 1992). Na observação não participante, o 

observador assume o papel de mero espectador dos fenómenos a investigar. A 

observação pode ser directa, quando existe um contacto directo com a realidade 

(com base na entrevista e no questionário ou na observação pura e simples do 

sujeito “no real”), e indirecta, quando se baseia em dados estatísticos, fontes 

documentais, registos áudio ou vídeo, etc. 

No que respeita aos cenários experimental, clínico e educativo, é 

necessário aprender a observar e a desenvolver o sentido da observação como 

método pedagógico (Damas e De Ketele, 1985). Assim a observação deve 

permitir: 

• Conhecer melhor o contexto sócio-educativo em que a criança está 

inserida e situá-la no grupo; 

• Alargar e aprofundar o conhecimento sobre cada criança do grupo; 
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• Prevenir dificuldades que possam surgir; 

• Prevenir dificuldades que possam surgir; 

• Prevenir que diferenças e/ou dificuldades já existentes em algumas 

crianças venham a constituir um problema ou obstáculo à sua 

participação na aprendizagem; 

• Intervir, tentando resolver situações específicas de dificuldade de 

audição, visuais ou outras; 

• Avaliar constantemente a relação entre práticas pedagógicas e 

mudanças na atitude, aptidões e conhecimentos da e do grupo/classe; 

• Compreender as várias situações, adoptar processos de resolução 

adequados e intervir de forma crítica e distanciada; 

• Colaborar activamente com os pais e profissionais na compreensão e 

orientação de crianças com diferenças e/ou dificuldades que necessitem 

de um programa educativo individual (Telmo et al., 1990). 

 

 No conjunto das técnicas de recolha de informação na avaliação de 

indivíduos com Necessidades Educativas Especiais, destaca-se a observação 

directa que apresenta duas grandes tendências, que se baseiam nas orientações 

qualitativa e quantitativa. Segundo Clark-Carter (1998), a observação é 

particularmente recomendável em situações de comunicação não verbal, ou 

quando não existem registos verbais dos comportamentos que queremos analisar, 

como é o caso da dança ou das crianças que ainda não dominam uma linguagem. 

 No caso particular da deficiência severa, Ruiz (1995) acrescenta que os 

processos de avaliação dos comportamentos motores destes indivíduos devem 

ser feitos em ambientes naturais e em situações reais na sala de aula, visto que 

nada mais pode oferecer informações mais fidedignas do seu comportamento. Do 

ponto de vista do autor, a observação é um excelente processo com constantes 

anotações sobre o comportamento do indivíduo. 
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3. Objectivos e Hipóteses 

 
3.1 Objectivos 

 

Objectivo Geral 

• Desenvolver um programa de Actividade Física orientado, em aulas 

regulares, visando minorar as suas dificuldades e aumentar as capacidades 

organo-funcionais da aluna com Multideficiência, tendo em vista melhorar a 

sua qualidade de vida .  

 

Objectivos Específicos: 

• Potenciar as qualidades de postura (posição sentada e deitada); 

• Desenvolver a sua noção corporal; 

• Desenvolver a sua lateralidade; 

• Promover o incremento da amplitude de movimentos; 

• Melhorar os níveis de flexibilidade. 

 

 

3.2 Hipóteses 

 

H1: A actividade física, contribui para o Desenvolvimento Global da aluna 

com Multideficiência em estudo.  

 

H2: O número de sessões despendidas durante este estudo, são suficientes 

para verificar alterações significativas no Desenvolvimento Global da Aluna com 

Multideficiência.
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 4. Material e Métodos 

 
Nesta abordagem, seguimos o método de estudo de caso. Um estudo de 

caso consiste numa análise, de descrição detalhada, que procura compreender de 

uma forma intensa a sua realidade particular. De acordo com Bell (1997), um 

estudo de caso proporciona uma oportunidade para analisar, de uma forma mais 

ou menos aprofundada, um problema. 

Para André (1995), os estudos de caso são importantes pela sua função 

heurística, pois oferecem conhecimentos que clarificam o assunto em pesquisa, 

promovendo avanços na área em estudo e, paralelamente, ajudam a entender a 

dinâmica educativa. 

 
4.1 Caracterização da Aluna 

 
 Para proceder à caracterização da aluna sobre o qual incidisse este estudo, 

baseámo-nos, essencialmente, no Plano Educativo Individual da aluna, e na ficha 

de caracterização da criança/jovem com multideficiência, fornecida pelo núcleo de 

orientação educativa e educação especial do departamento de educação básica, 

do Ministério da Educação. 

 Esta aluna tem 17 anos de idade, é multideficiente. A sua principal patologia 

é a trissomia parcial do cromossoma 22, resultado de uma alteração genética. 

Assim esta patologia afectou várias outras áreas, originando outras deficiências. 

Assim, a aluna apresenta deficiência mental profunda, ao nível da deficiência 

auditiva foi-lhe diagnosticada uma surdez severa, à qual já foi operada e utiliza um 

aparelho auditivo para melhoria da audição. A aluna tem a área visual afectada, 

sendo-lhe diagnosticado, um nível de baixa visão. Também tem a área motora 

afectada, principalmente os membros inferiores, que estão paralisados. Apresenta 

ainda problemas cardiopáticos, sofrendo também de epilepsia e apresentando 

uma atrofia muscular acentuada. Segundo, as informações da sua história clínica, 

já foi afectada por uma série de doenças importantes tais como pneumonias, 
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bronquiolites e infecções urinárias. Também já foi operada a uma luxação na anca 

, realizou duas cirurgias aos abdutores e outra às pernas e aos pés.  

uma incubadora. Foi para casa com a mãe 

passado cinco dias. Voltou para a maternidade dias depois, onde ficou internada 

cerca 

ano lectivo, a aluna frequenta a Unidade de Intervenção 

Especializada (UIE) de uma escola do 1ºciclo do Ensino Básico, cinco dias por 

eman por dia. Aqui a aluna está integrada numa 

a sua mobilidade, desloca-se numa cadeira de rodas 

contribuíram para o início de deformidades, provocando desequilíbrios posturais. 

(congénita)

A família da aluna é constituída pelos pais e por 2 irmãos, pertencendo à 

classe média. 

 A aluna nasceu dentro do tempo de gestação previsto e de parto normal. A 

criança ao nascer apresentava-se com icterícia, com anoxia e com convulsões, 

sendo posteriormente transferida para 

de duas semanas. Progressivamente, deixou de se desenvolver, como uma 

criança normal e ficou com afectação em várias áreas, sendo caracterizada com 

multideficiência. 

 No presente 

s a, durante seis horas e meia 

turma regular e possui um programa Educativo Individual, dirigido ao seu nível de 

deficiência e ao seu parâmetro étario específico. 

 A aluna é totalmente dependente, no que respeita à sua autonomia pessoal, 

necessitando de ajuda para realizar as actividades diárias básicas (comer, vestir, 

higiene pessoal) e também n

sem propulsão autónoma. É uma jovem com um desenvolvimento físico não 

coincidente à sua idade cronológica. Apresenta uma hipotrofia muscular 

generalizada por todo o seu corpo. É uma aluna que apresenta enormes 

limitações ao nível da motricidade global, em muito devido à sua paralisia dos 

membros inferiores. O seu único padrão motor satisfatório é o controle cervical. Ao 

nível da motricidade fina apresenta muito boa capacidade de preensão palmar. 

Aliás, os membros superiores têm uma boa mobilidade. Geralmente tem sempre 

um objecto nas mãos (normalmente um peluche), leva os dedos à boca e 

consegue apanhar os objectos que se encontram à sua volta. Não tem controlo no 

seu equilíbrio pois, ou está em posição deitada, ou sentada na sua cadeira de 

rodas. Estas posições, onde está demasiado tempo na mesma posição, 
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 No domínio da linguagem, a aluna utiliza a linguagem não verbal. Expressa-

se através de vocalizações e expressões faciais como o sorriso, o choro ou o 

gemid

l do comportamento apresenta comportamentos estereotipados 

oria dos seus habitantes, é oriunda de zonas degradadas da 

o. Mas não responde ou compreende, a ordens.  

 Ao níve

repetitivos. É muito sensível ao tacto, se a textura não for do seu agrado, rejeita o 

objecto. 

 

 4.2 Caracterização do Local 
 

Este estudo realizou-se numa escola, inserida num bairro social da Cidade 

do Porto. A mai

cidade, nomeadamente Sé e Ribeira, daí que eles se sintam desenraizados e com 

pouca ligação ao local onde vivem. Poucos possuem habilitações literárias 

superiores ao 4ºano de escolaridade e o número de analfabetismo é elevado. 

Sendo assim, a maior parte, possui empregos precários ou encontrando-se 

mesmo desempregados. 

Os habitantes deste bairro, não se interessam muito pela escola ou pelas 

suas actividades. Com um meio envolvente, desinteressado pela escola, percebe-

se que os alunos estejam pouco motivados, sejam conflituosos, desrespeitadores 

e com insuficientes hábitos de higiene. Ocupam os seus tempos livres brincando 

nas ruas do bairro. São crianças pouco sociáveis e as suas aspirações, quanto ao 

grau de escolaridade não ultrapassam o 9ºano.   

 
4.2.1 Escola  

 
A escola onde decorreu este estudo, é uma escola primária do centro da 

área Educativa (CAE) do Porto, que está dependente da Direcção Regional da 

Região Norte (DREN). 

Esta escola lecciona o 1ºciclo do Ensino Básico, e ainda é composta por um 

Jardim de Infância e uma Unidade de Intervenção Especializada. A escola 

lecciona também o Ensino Recorrente. 
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O edifício da escola é constituído por um bloco único, com doze salas de aula (dez 

salas de ensino regular, uma sala de Jardim de Infância, uma sala de UIE), quatro 

gabinetes, uma biblioteca, quatro casas de banho, dois logradouros, uma cozinha 

, um de basquetebol e outro de Futebol. A escola está vedada por 

rades em toda a sua extensão, possuindo dois portões de entrada. A escola 

prese ação. 

No que diz respeito à componente humana da Escola, dela fazem parte o 

corpo 

emana à Escola e dá aulas a todas as turmas do Ensino 

Regula

unos a frequentar a Unidade de 

Intervenção Especializada (U.I.E).  

 ajudas da comunidade e do 

agrupamento dispõe da ajuda de uma 

Psicóloga e de uma Assistente Social, que 

desenvolvidos na área da saúde, em parceri

Saúde Oral e o rastreio Oftalmológico, realiz

o a Câmara Municipal do Porto, oferecem 

donativos como material didáctico, verbas para a aquisição de manuais escolares, 

e uma cantina. No exterior, encontra-se o recreio uma área vasta, onde se 

encontram as instalações desportivas, constituídas por dois campos de jogos 

exteriores

g

a nta um bom estado de conserv

docente, o pessoal auxiliar e os alunos. 

O Pessoal Docente é constituído por dez professores com turmas de 

Ensino Regular, duas educadoras do Ensino Especial, uma educadora da Pré-

primária, um professor dos Apoios Educativos de apoio às turmas do Ensino 

Regular e um professor do Ensino Recorrente. Um professor de Educação Física, 

desloca-se uma vez por s

r.  

O corpo de pessoal não docente é composto por quatro auxiliares de acção 

educativa e por duas empregadas da Câmara Municipal que cuidam do Jardim de 

Infância.  

Em relação ao número de alunos, este ascende aos duzentos e cinco 

alunos a frequentar o Ensino Regular e cinco al

A Escola usufrui ainda de algumas

agrupamento no qual está inserida. O 

está também ao serviço do Centro de 

Saúde e da Junta de Freguesia. Alguns projectos são, pontualmente, 

a com o Centro de Saúde tais como a 

ados no ano passado. 

Tanto a Junta de Freguesia com
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materiais de desgaste a alunos carenciados e transporte gratuito para algumas 

deslocações das visitas de estudo organizadas pela Escola. 

 

4.2.2 Unidade de Intervenção Especializada 
 
Após uma análise do envolvimento escolar, torna-se importante a descrição 

do local (espaço, material fixo, material móvel) onde a aluna está inserida e a 

nossa intervenção decorreu – a Unidade de Intervenção Especializada (U.I.E.). 

unidade educativa da escola, para 

a prob

ala possui seis janelas, com cortinas, numa das suas paredes laterais 

direcc

intético, de cor cinzenta. Geograficamente, situa.-se numa das 

extremidades do edifício, o que proporciona um ambiente confortável em termos 

acústic

e fotografias. Esta decoração não é 

perma

uma m

A U.I.E. tem como objectivos promover a qualidade de vida dos alunos com 

NEE incluídos nesta escola e sensibilizar a com

lemática das Necessidades Educativas Especiais. 

Preocupada no desenvolvimento e criação de condições favoráveis à 

evolução destes alunos, a U.I.E. procura adaptar as actividades às capacidades e 

ao programa individual de cada um recorrendo, a actividades de Expressão 

Plástica e Físico-Motora.   

A s

ionada para o pátio exterior. Na parede lateral oposta, localiza-se a porta 

que dá acesso ao corredor interior da escola. As paredes são de cor branca e o 

piso é s

os e ambientais, evitando muitos ruídos, característicos de uma escola. É 

uma divisão ampla, acolhedora, bastante iluminada e limpa, geralmente está 

decorada com desenhos, pinturas, colagens 

nente e, em regra, adequa-se à mudança das estações do ano e datas 

festivas. 

A sala dispõe de material variado para a concretização de diversas 

actividades: esta possui uma mesa quadrada situada no centro da mesma, um 

armário e uma estante junto às janelas, um lavatório, um armário onde se 

guardam roupas e uma mesa pequena numa das paredes laterais, outro armário, 

esa com um computador e um espelho junto da parede da porta de entrada 

e uma piscina de bolas encostada a uma das paredes laterais. À parte destes 
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materiais fixos, existem outros móveis e que são: dois colchões grandes com 

espessura de 25 cm (um deles flexível); três trapézios; três tapetes de recepção 

individuais com uma espessura de 10 cm; um “três degraus”; um “maxi bossas”; 

um ci dos. Dispõe ainda de um 

grande balão cristal musical, duas “sensibolas” de cor verde, uma bola ouriço, uma 

bola ru

lindro; um túnel rectangular; dois paralelepípe

gosa de cor vermelha, almofadas com vários formatos e texturas e poufs. 

Além deste material, a sala possui brinquedos mais pequenos, livros, bonecos de 

pelúcia e material áudio.  
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4.3 Procedimentos Metodológicos 
 
 

Este estudo foi possível, graças a um protocolo entre a Junta de Freguesia 

de Ramalde e a Faculdade de Desporto da Universidade Porto, existente desde o 

ano lectivo 2003/04, ficando definido que a nossa intervenção teria a duração 

aproximada de um ano lectivo. Para além disso, foram solicitadas as devidas 

autorizações aos órgãos competentes da escola, aos docentes responsáveis da 

Unidade de Intervenção Especializada, assim como ao encarregado de educação 

da aluna em causa. 

 Antes de pôr em prática o nosso programa, realizamos um processo de 

adaptação com a aluna. Procuramos estabelecer uma relação pedagógica com a 

mesma, de forma a captar o seu interesse e atenção para os exercícios que lhe 

iríamos propor. Tentamos ainda familiarizar-nos com ela, criando laços de 

amizade para que o trabalho decorresse de uma forma mais harmoniosa. Este 

período foi um período de experiências, obedecendo a uma progressão, à medida 

que íamos ganhando a sua confiança, já que no início muitas das nossas 

tentativas de aproximação saíam frustradas, rejeitando o próprio contacto com ela, 

gritando e berrando. Nesta fase, foi fundamental o apoio das educadoras da U.I.E 

e mesmo das auxiliares educativas pelo facto de possuírem um conhecimento 

mais aprofundado sobre a aluna, acerca de pormenores importantes tais como a 

sua forma de estar, de ser e agir.  

 Nesta fase, determinámos a realização de 12 sessões de uma hora, 

durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro. 

 A fase seguinte destinou-se à colocação em prática, da fase de intervenção. 

Esta proposta foi constituída por 20 sessões, bissemanais, com sessões de uma 

hora cada, que decorreram entre Janeiro e Abril. Os seus principais objectivos 

foram trabalhar aspectos fundamentais da mobilização articular passiva e 

estimulação sensorial. Durante esta fase procedeu-se a uma observação 

pormenorizada e exaustiva, com relatórios pormenorizados ao nível do domínio 

motor, cognitivo e sócio-afectivo, de todas as sessões efectuadas. Optámos pela 

elaboração de dois planos de aula, um para cada sessão que íamos realizar por 
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seman luna predominantemente no colchão, 

plano A, (ver anexos) onde realizávamos a mobilidade articular, nas principais 

articul

nte a força externa para a sua realização era exercida por 

tiva sobre os resultados obtidos, com o intuito 

a. Um, onde se trabalhava com a a

ações do corpo e alongamentos das principais cadeias musculares. No 

outro, o plano B (ver anexos), já introduzimos todos os exercícios propostos, com 

o auxílio de uma bola Suiça. Aqui, além de realizar-se a mobilidade articular e os 

alongamentos, conseguíamos trabalhar também a força, isometricamente. A aluna 

ou estava em posição sentada ou deitada, e realizava os exercícios de uma forma 

passiva, pois éramos nós que a colocávamos na posição da realização do 

exercício, e geralme

nós. Ambas as sessões, foram compostas por uma parte inicial de activação geral, 

seguidas da a parte fundamental onde se trabalhavam todos os parâmetros, e 

uma parte final de relaxamento. Optamos pela elaboração de apenas dois planos 

de intervenção diferentes, para este esquema, uma vez que desta forma a aluna 

estava em contacto com todos os parâmetros, não se perdendo assim, o efeito da 

prática, como se estivéssemos apenas a trabalhar um ou outro parâmetro 

isoladamente, levando a que o efeito do treino fosse perdido mais facilmente, 

também devido às características dela, não só por ser dependente de nós para a 

realização de todos os exercícios, como também por não possuir autonomia nem 

compreensão daquilo que pretendíamos.  

 Na última fase, os dados recolhidos foram tratados e realizamos uma 

reflexão crítica de natureza qualita

de aferir a evolução/melhoria da aluna e constatar as diferenças na sua 

caracterização.  

  
Para a realização deste trabalho, procurámos, desde o início, um 

instrumento que nos permitisse caracterizar o aluno no domínio motor, cognitivo e 

sócio-afectivo, possibilitando a elaboração de um plano de intervenção. O 

instrumento (teste ou provas), teria de ir ao encontro das necessidades por nós 

perspectivadas, necessariamente teria de cumprir os requisitos do método 

científico, isto é, teriam de ser validados, fidedignos, objectivos e exequíveis tendo 

em conta as características da aluna, de maneira a tornar mais fácil a definição de 

uma proposta de intervenção que contribuísse para a evolução da aluna.  
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 Tentamos pesquisar todos os meios disponíveis (livros, revistas, jornais, 

etc.), mas não encontramos, entre as fontes ao nosso alcance, uma Bateria de 

Testes, adequada à complexidade do diagnóstico da aluna e das condições 

disponíveis. Este facto é comprovado, por estudos anteriores (Sul, 2005; Martins, 

2005), onde é referido que não existe nenhuma escala ou bateria de testes que se 

adapte, a indivíduos com certas características específicas, como é o caso da 

nossa aluna, que tem trissomia parcial do cromossoma 22. 

 A impossibilidade de aplicação de um método experimental, remete-nos 

para a necessidade de utilização e do método de Observação Directa e 

Sistemática. Desta forma usámos o Registo de Acontecimentos, complementado 

com a técnica de Incidentes Críticos. Assim pudemos estudar o comportamento da 

aluna, de forma detalhada, ao longo das sessões. Uma vez que este tipo de 

observação se processa em situações ”naturais”, isto é, no contexto ambiental do 

indivíduo, impôs-se uma intervenção rigorosa ao nível das técnicas e métodos de 

observação. Só assim, foi possível garantir a sensibilidade necessária à sua 

utilização e a objectividade da descrição e análise dos dados observados. 

 Para nos auxiliar, nesta observação, e a conselho de uma fisioterapeuta 

que connosco trabalhou, propusemo-nos utilizar a Ficha de Avaliação Cinético-

Funcional, concebida pela equipa de Fisioterapia do Hospital Universitário Onofre 

 plano de intervenção. É sobretudo uma ficha de carácter 

qualitativo e o método utilizado é o de Observação Directa. Por isso, esta ficha foi 

um bo

Lopes, UFRN (1990). Esta ficha, não é validada para este tipo de população, que 

é o caso da nossa aluna, sendo apenas uma ficha usada, normalmente por 

especialistas, para fazer uma pré-avaliação de um paciente, para posteriormente 

lhe elaborar um

m auxílio, para aferirmos com maior exactidão os resultados obtidos, 

através da nossa observação. 

Esta ficha é usada para classificar os indivíduos:  

- avaliando o seu equílibrio, coordenação e padrões  motores (Satisfatório ou 

Não Satisfatório); 
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 Quadro 4 – “Formulário para avaliação do equilíbrio, padrões motores e marcha” 

 

 - avaliando a amplitude do movimento articular, nas  diferentes partes do 

corpo (Presença de Limitação ou Normal) 

  
Quadro 5 – “Formulário para avaliação da amplitude do movimento articular” 

AMPLITUDE DE MOVIMENTO ARTICULAR (ADM) 
SEGMENTOS Limitação Normal 

Pescoço   
- - 
  
  
  
  
  

Ombros 
Abd 
Add 

Flexão 
Extensão 
Rot. Int. 
Rot. Ext.   

PONTOS AVALIADOS Satisfatório Insatisfatório 

EQUILÍBRIO   

Sentado com apoio no dorso   

Sentado sem apoio no dorso   

Sentado sem apoio e com desequilíbrios   

Em pé   

Em pé com desequilíbrios   

Marcha sem auxílio   

PADRÕES MOTORES   

Controle cervical   

Rolar   

Apoio com os cotovelos em decúbito ventral   

Quatro apoios   

Gatinhar   

Ajoelhado   

Semi-ajoelhado   

Em pé   

Marcha com auxílio   

Marcha sem auxílio   

MARCHA   

Dissociação de cinturas   

Choque do calcanhar   
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- - 
  

Cotovelos 
Flexão 

Extensão   
- - 
  

P
Flexão 

Ex   

unhos e dedos 

tensão 
- - 
  
  
  

Anca 
Flexão 

Extensão 
Rot. Int. 
Rot. Ext.    

- - 
  

Joelh

  

os 
Flexão 

Extensão 
- - 
  

T

Fle   

ornozelos 
Dorsiflexão 

xão plantar 
 

 

 Atendendo à natureza peculiar do nosso estudo, optámos por uma atitude 

de observador participante, cooperando de um modo consciente e sistemático no 

trabalho desenvolv  aluna. Ou seja, como observadores, participámos 

activamente na acção com o intuito de recolher os dados e simultaneamente, 

interagir com a aluna em questão. 

 A observ s momentos essenciais:

• Pré-observação – análise previa da aluna durante o período de 

familiaria

• Observação- aplicação do programa e registo/relato dos comportamentos 

ções realizadas e avaliação final 

 

ido com a

ação respeitou trê  

zação; 

relativos as categorias a observar;  

• Pós-Observação – análise da observa

de carácter qualitativo.

55



Multideficiência: Actividade Física como contributo para o Desenvolvimento Global 

 

 

5. Apresentação e Discussão dos Resultados 

O presente capítulo tem como objectivo, apresentar e discutir os resultados 

obtidos após a aplicação da nossa proposta de intervenção. 

Dado que o presente trabalho, supõe uma descrição detalhada do 

comportamento da aluna e atendendo à diversidade de informação, os resultados 

são agrupados gorias e apresentados em três domínios distintos: motor, 

cognitivo e sóc  No domínio motor, para além da descrição observada, 

iremos recorrer à Ficha de Avaliação Cinético-Funcional, para nos auxiliar numa 

elhor descrição sobre a aluna.   

 

izada com base em duas posições de trabalho 

itada (decúbito dorsal), 

onde a

encontrava na sua c esta razão, pareceu-nos pertinente 

apresentar esta observação inicial organizada nestas duas posições. 

): 

• 

 para tal. Esta situação deve-se à resistência 

provocada pela rigidez dos músculos; 

• Realiza um bom controlo cervical; 

• Apresenta uma pequena torção do tronco, direccionada para a esquerda; 

• Tronco e anca encontram-se flectidos; 

• Tendência da anca para realizar uma rotação interna, apresentando 

limitações na realização da rotação externa. 

 

por cate

io-afectivo.

m

5.1 Observação Inicial 
 

Domínio Motor 
 

A observação inicial foi real

possíveis para a aluna, respectivamente, a posição de de

 aluna estava em cima de um colchão e na posição de sentada, onde se 

adeira de rodas. Por 

 

Posição de deitada (decúbito dorsal

Consegue virar ligeiramente a cabeça (cerca de 45º) para ambos os lados, 

necessitando de ajuda
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• 

• Realiza elevação e extensão voluntária do MS;  

• Realiza preensão palmar em “pinça” com ambas as mãos; 

• 

 uma rigidez extrema 

• presenta assimetria da cabeça, na posição de repouso, com orientação 

• ronco flectido para a frente e a anca também se encontra em flexão; 

• da flexão, levando a que os pés fiquem para trás da 

edaleira da cadeira de rodas; 

• 

Quadro 6 – “Formulário para avaliação do equilíbrio, padrões motores e marcha” – Observação 

inic

Boa amplitude de movimentos articulares dos MS; 

Paralisada dos MI; 

• MI flectidos, com os joelhos e pés unidos, existindo

dos músculos dos MI, não permitindo nem a flexão, nem a sua extensão, 

fixando-se aproximadamente, num ângulo de 45º, entre os segmentos 

tronco-coxa; 

• Pés em flexão e em rotação interna plantar; 

 

Na posição de sentada: 

A

para o lado direito; 

T

MI em demasia

p

A posição dela na cadeira, é aquela em que a colocaram, não corrige a 

posição nem a postura.  

 

Os seguintes dados foram recolhidos, atráves do uso da Ficha de Avaliação 

Cinético-Funcional: 

ial. 

 

PONTOS AVALIADOS Satisfatório Insatisfatório 

EQUILÍBRIO  X 
Sentado com apoio no dorso  X 
Sentado sem apoio no dorso  X 

Sentado sem apoio e com desequilíbrios  X 
Em pé  X 

Em pé com desequilíbrios  X 
Marcha sem auxílio  X 
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PADRÕES MOTORES   
Controle cervical X  

Rolar Para o lado esq. Para o lado dir. 
A  X poio com os cotovelos em decúbito ventral 

Quatro apoios  X 
Gatinhar  X 

Ajoelhado  X 
Semi-ajoelhado  X 

Em pé  X 
Marcha com auxílio  X 
Marcha sem auxílio  X 

MARCHA   
Dissociação de cinturas  X 

 

Através desta observação, verificamos que aluna não se equilibra sozinha, 

nec s

apenas o primeira ponto de avaliação, sentada com o apoio no dorso, e o que se 

observou é que a aluna caía sempre par

necess ros pontos. Em relação aos padrões motores, a 

luna apresenta um bom controle cervical, verificamos isto através da realização 

de um exer

e ela consegue estabilizar a zona cervical não deixando cair o 

seu

esquerdo, mas já não consegue rolar para o seu lado direito. Os outros pontos, 

são todos insatisfatórios já que, devido ás características da aluna, ela nunca 

poderá gatinha e em pé (Quadro
 

 

Quadro 7 – “F plitude do movimento articular” – Observaç inicial. 

 

es itando sempre de apoio de terceiros para a sua estabilização. Realizamos 

a um dos lados, daí nem haver 

idade de realizar os out

a

cício, em que a aluna estava deitada em decúbito dorsal, e levantámos 

as costas da aluna, 

 pescoço para trás. A aluna consegue, na posição deitada rolar para o seu lado 

r, ajoelhar-se e pôr-s  6). 

ormulário para avaliação da am ão 

AMPLITUDE DE MOVIMENTO ARTICULAR (A  DM)
SEGMENTOS Limitação Normal 

Pescoç X  o 
- - 
 X 
 X 
 X 

Choque do calcanhar  X 
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 X 
 X 

Extensão 
R
R  X 

ot. Int. 
ot. Ext. 

- - 
 X 

Cotovel

 X 

os 
Flexão 

Extensão 
- - 
 X 

Punho
Flexã

Extensão  X 

s e dedos 
o 

 
- - 
 X 

X  
 X 

An
F

Extensão 
Rot. In

X  

ca 
lexão 

t. 
Rot. Ext. 

- - 
X  

Joelhos 

Exten X  
Flexão 

são 
- - 
X  

Tornozelos 
Dorsiflexão 

Fl X  exão plantar 
 

Em relação à amplitude de movimentos articulares, a aluna apresentava 

limitação ao nível do pescoço. Esta situação deve-se à resistência provocada pela 

rigidez dos músculos conseguindo virar ligeiramente a cabeça (cerca de 45º) para 

ambos os lados, necessitando de ajuda para tal. A nível dos MS, apresentava boa 

amplitude de movimentos articulares, quer a nível dos ombros, cotovelos, punhos 

e dedos. Ao nível da anca apresentava uma tendência para a rotação interna, em 

contrapartida tinha uma grande limitação na sua rotação externa, e não conseguia 

executar o movimento de extensão da anca (Quadro 7). 

A nível dos joelhos, a aluna não conseguia realizar a extensão desta 

articulação, e embora o joelho estivesse em flexão, devido à rigidez extrema dos 

músculos dos MI, este movimento também se encontrava limitado. Por fim ao nível 

das articulações dos tornozelos a aluna apresentava limitações na realização do 

movimento de dorsiflexão devido ao encurtamento dos músculos posteriores. A 

 

cirurgias, para corrigir a elevada rota avam 

(Quadro 7). 

 

 

aluna tinha muitas limitações neste segmento devido a já ter realizado duas

ção interna que os seus pés apresent
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Domínio Cognitivo 
 

Neste domínio foi possível observar que a aluna: 

• 

• não reconhece o nome quando a chamam; 

• não e aos sons, da campa ha da Escola e os ruídos 

p es da sala; 

• reconhece a voz das pessoas familiares através de xpressões 

fa agrado e sons articulados

• chora ou geme quando algum profe or põe a realizar ac vidades. 

 

não revela períodos de atenção; 

 reag in  d

rovenient

 e

ciais de ; 

ss ti

Domínio Sócio-afectivo 
 

Neste domínio foi possível observar que a aluna: 

• está totalmente dependente de terceiros quer para se vestir, quer 

para se alimentar; 

• revela sinais de apatia e indiferença; 

• não interage com as pessoas ao seu redor; 

• demonstra iniciativa em tocar e manipular objectos que são do seu 

agrado; 

• reage mal quando pessoas estranhas a tocam; 

• ri, sorri e chora sem razão aparente. 
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5.2 Observação Final 

Ao h a de intervenção, existem duas 

diferenças s l. Primeiro, conseguimos 

corrigir, n

a esquerda. A aluna, nesta observação, já possui um alinhamento correcto do seu 

tronco, qu

posição de s alização de alongamentos aos 

grupos m e 

aneira a corrigir a sua pequena torção para o lado esquerdo. Os exercícios 

realizados, com a bola Suiça, foram fundamentais para esta alteração. Segundo, 

os MI continuam flectidos, mas comparativamente à observação inicial, registou-se 

uma m  amplitude articular dos 

joelhos, u

músculos da cícios que envolvessem a extensão 

dos MI, c s gulo de aproximadamente 30º, 

entre os g (2001), muito erros de 

postura d e

quase sempre ou na posição deitada ou sentada, não realizando nenhuma 

actividade ís sturas, estabilizando 

principalmente as articulaç  

musculares. A nível destes dois parâmetros constatamos melhorias significativas 

no seu desenvolvimento global. 

Houve também melhorias, na diminuição da flexão do tronco à frente, onde 

mais uma vez, os exercícios com a bola Suiça foram fundamentais porque além 

de alongar os músculos dorsais, lombares e abdominais, permite também 

trabalhar a sua força de uma forma isométrica. 

 De salientar que durante a execução do programa de intervenção, 

ocorreram demasiadas interrupções, devido a férias escolares, ou feriados, ou 

simplesmente a faltas da aluna, verificando-se um retrocesso, relativamente às 

 
Domínio Motor 

 c egarmos ao final do program

 a sinaláveis, em relação à observação inicia

a aluna, a pequena torção que tinha no tronco, que era direccionada para 

e se vê ao nível da sua postura, quer na posição de deitada, quer na 

entada. Isto efectuou-se, devido à re

usculares abdominais e lombares, mais propriamente no lado direito, d

m

elhoria significativa, mais propriamente na sua

ma vez que conseguimos diminuir um pouco a rigidez extrema dos 

 perna. Trabalhamos mais, exer

on eguindo diminuir de 45º para um ân

se mentos tronco-coxa. Segundo Tribastone 

ev m-se a vícios posturais. A aluna adquiriu muitos vícios, por estar 

 f ica, e o corpo foi-se habituando a estas po

ões dos MI, e tornando rígidos os seus grupos
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melhorias que ela já tinha sofrido através do nosso programa de intervenção. Na 

área da reabilitação todas as intervenções requerem tempo devido aos múltiplos 

factores que nela intervêm. E quando se trata de uma aluna multideficiente, 

justific

seca (1995), a pessoa com Deficiência Mental, 

aprese

seu próprio mundo. As limitações 

expres

a-se ainda mais, uma vez que, não é apenas uma deficiência que limita o 

sujeito do nosso estudo mas sim várias que, por sua vez, se manifestam de 

diversas formas, nas quais muitas vezes, surgem problemas associados, o que 

dificulta bastante o nosso trabalho. Deste modo pensamos que se as sessões se 

tivessem realizado em dias seguidos, e não em sessões bi-semanais, os 

benefícios seriam maiores. 

Os MS, já apresentavam boa mobilidade articular e boa amplitude de 

movimentos, com este programa de intervenção, trabalhamos a flexão e extensão 

dos músculos principalmente das articulações dos punhos e dos dedos, de 

maneira a facilitar a aluna de realizar uma boa preensão palmar em “pinça” com 

ambas as mãos, mas não notamos uma melhoria em relação à observação inicial. 

De resto, não conseguimos, através dos exercícios do programa de intervenção, 

também que aluna conseguisse rolar para o seu lado direito, e apesar de 

conseguir rolar para o seu lado esquerdo, não conseguimos percepcionar se esse 

movimento é voluntário ou não.  

 

 

Domínio Cognitivo 
Os problemas com que nos deparamos, na observação inicial, continuaram 

a ser os mesmos. Em função das suas patologias, principalmente a Deficiência 

Mental profunda, Segundo Fon

nta menos interesse pelas coisas que a rodeiam. Essa falta de motivação 

em relação ao mundo exterior traz consigo um influência negativa para o 

desenvolvimento motor, uma vez que é pela motricidade que a criança descobre o 

mundo dos objectos, o mundo dos outros e o 

sivas prejudicam ou impedem mesmo a sua comunicação com o meio 

ambiente que o cerca. Todos estes obstáculos fazem com que o “estar no mundo” 

das pessoas com deficiências seja bastante alterado em relação aos padrões 
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habituais da família e da sociedade em geral, causando problemas de ordem 

relacional e emocional que podem prejudicar ainda mais o desenvolvimento das 

capacidades existentes. 

Assim tentamos explicar, o porquê da aluna não revelar períodos de 

atenção, não reagir aos sons vindo dos colegas e professores, nem aos ruídos 

provenientes dos corredores e do recreio.  

A única diferença, foi que ao longo das sessões, a aluna foi reconhecendo a 

nossa voz, e já não reagia como se fossemos estranhos, mas foram necessários 

muitas sessões para isto se suceder. 

istir. Esse desagrado era evidenciado através de 

gesticulação com os braços, por expressões faciais representativas, tais como 

franzir o sobrolho e pestanejar, e por gemidos, e era gerado normalmente, quando 

fazíam lar dos MI.  

Por fim, neste domínio não houve alterações observáveis da observação 

inicial para a observação final 

 

 

Domínio Sócio-afectivo 
A aluna colaborou, normalmente, na realização dos vários exercícios 

propostos pelo nosso plano de intervenção, oferecendo, apenas no início, um 

pouco de resistência, por sermos estranhos a ela. Com o passar das sessões, 

esta situação foi deixando de ex

os mobilização articu

Em todas as sessões, a aluna estava alheia ao que se passava ao seu 

redor, continuando a não interagir com as pessoas em seu redor, e mostrando 

apatia e indiferença. Apenas sentia um prazer especial, sempre que um dos seus 

colegas, aluno também da UIE, interagia com ela, tocando-a, e para o qual ela 

sorria e ria muito. 

A aluna continua completamente dependente de terceiros para a realização 

das suas necessidades básicas (vestir-se, alimentar-se, deslocar-se). 

Neste domínio, tal como no cognitivo, nada se alterou. A aluna continuou 

com as mesmas características que verificámos na observação inicial. 
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6. Conclusões e Sugestões 

 

6.1 Conclusões 

O objectivo deste estudo de caso consistiu em analisar a evolução no 

desenvolvimento global de um indivíduo com Multideficiência, em que a sua 

deficiê

atéria. 

o em situações naturais. Os dados obtidos foram 

alvo de uma análise de carácter qualitativo. 

s principais conclusões encontradas após a nossa intervenção e avaliação 

foram 

nto global da aluna, logo a hipótese 2, não 

nio Cognitivo e Sócio-afectivo, não se verificaram alterações em 

ra férias e 

algumas faltas da aluna, que resultaram num retrocesso da aprendizagem. Na 

área da reabilitação todas as intervenções requerem tempo, devido aos múltiplos 

ncia primária é trissomia parcial do cromossoma 22, após um período de 

aplicação de um programa de actividade física orientado e, simultaneamente, 

alargar o nosso conhecimento nesta m

Para a realização deste trabalho, recorremos ao método de observação 

directa e sistemática, realizad

A

as seguintes: 

• Existiram algumas melhorias no desenvolvimento global da aluna, após 

a aplicação de um programa de actividade física orientado, ou seja, a 

Hipótese 1 foi verificada; 

• Apesar da aluna ter efectuado algumas melhorias, o número de sessões 

que este estudo teve, não são suficientes para provocar alterações 

significativas no desenvolvime

foi verificada; 

•  Houve algumas melhorias na postura nas posições sentada e deitada, 

após a aplicação de um programa de actividade física orientado; 

• No domí

relação à observação inicial; 

 

Os resultados obtidos não foram, provavelmente, mais significativos devido 

ao escasso número de sessões, prejudicado pelas interrupções pa
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factore amos que a produção de efeitos mais 

significativos, talvez só seja possível mediante um programa de intervenção mais 

largado, se possível em regime quase diário, para tentar evitar retrocessos na 

aprendizagem, já que, em regime bi-semanal os benefícios que surgem na 

aplicaç

de trissomia parcial do cromossoma 

22, co

 

que se dê

grau de dificuldade ligeiramente maior, mas sempre adequadas ao ritmo de 

aprendizagem da aluna. Sugerímos também

da interve

programa

existir uma continuidade do trabalho em casa, aproveitando o facto da família ser 

um agente de socialização por excelência, evitando assim que surjam retrocessos 

na evo

continuida lidação 

e incre e

Para finalizar, sugerimos a realização futura de mais estudos sobre 

multideficiência, e principalmente sobre trissomia parcial do cromossoma 22, no 

sentid

s que nela intervêm. Assim pens

a

ão do programa numa semana, perdem-se na semana a seguir. 

A multideficiência é uma problemática muito complexa e específica, 

exigindo intervenções muito individualizadas, dado que a forma como cada uma 

das deficiências está relacionada com as outras varia de indivíduo para indivíduo, 

neste caso concreto em que a aluna padecia 

ncluímos que a investigação na área é escassa e nada acessível, já que a 

bibliografia é quase nula, e não encontramos casos relatados que possam servir 

de comparação com este caso. 

 

6.2 Sugestões

Na sequência do trabalho por nós desenvolvido, parece ser recomendável 

 continuidade às actividades que foram executadas, obviamente com um 

, alongar o tempo para a realização 

nção, como ainda o número de sessões por semana (a realização de um 

 de intervenção com a duração de um ano). Pensamos que deveria 

lução sócio-afectiva e motora do aluno. Por fim, gostaríamos que houvesse 

de do trabalho por nós desenvolvido numa perspectiva de conso

m nto das melhorias alcançadas. 

o de aumentar a informação existente sobre estas áreas, já que actualmente 

a investigação nestas áreas é muito escassa.  
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Plano da sessão A 

Local: sala UIE  
Hora: 09:30 Duração: 1h Material: almofada, colchão. 

 

Objectivos: Mobilização articular passiva. 
 

Fase Objectivos  Situações de Exercitação Comportamentais 

In
ic

ia
l 

5’ 

 
 Contacto entre professor 

e aluno; 

 Desenvolvimento da 

relação de afectividade. 

- Interagir com o aluno; 

- Preparar o aluno para a sessão; 

- Mudar o aluno da cadeira de rodas para o colchão. 

15’ 

 Activa o sistema osteo-

articular e muscular; 

 Mobiliza as estruturas 

mio – articulares que irão 

ser solicitadas no decorrer 

da aula; 

- Mobilização da cintura escapular, das articulações dos 

ombros, cotovelo, pulsos e dedos das mãos; 

- Mobilização da cintura pélvica, das articulações da 

anca, dos joelhos, dos tornozelos e dedos dos pés. 

Fu
nd

am
en

ta
l 

30’ 
 Desenvolvimento da 

Flexibilidade através dos 

alongamentos. 

 

 Alongamentos da cadeia muscular anterior (decúbito 

dorsal): 

- Alongamento do peitoral, do flexor cervical; 

- Alongamento do peitoral menor e ombro;  

- Alongamento dos adutores dos m.s. na horizontal; 

- Alongamento da cadeia muscular superior dos m.s.; 

- Mobilização da zona toráxica-intercostal; 

- Alongamento dos paralaterais da coxa e glúteos; 

- Alongamento em dissociação de cinturas; 

- Alongamento de isquiotibiais; 

- Alongamento de adutores; 

- Alongamento dos flexores e inversores plantares. 

Fi
na

l 

10’ 
 Retorno á calma; 

 
Relaxamento. 

• Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
- Massajar todo corpo da aluna pela sequência: MI –
tronco – MS – cara. 
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ola suiça. 

Plano da sessão B 
 

Local: sala UIE  
Hora: 10:30 Duração: 1h 

 

Material: almofada, colchão, b

Objectivos: Mobilização articular passiva. 
 

Fase  Objectivos 
Comportamentais Situações de Exercitação 

In
ic

ia
l 

5’ 

 Contacto entre professor 

e aluno; 

 Desenvolvimento da 

relação de afectividade. 

- Interagir com o aluno; 

- Preparar o aluno para a sessão; 

- Mudar o aluno da cadeira de rodas para o colchão. 

15’ 

 Activa o sistema osteo-

articular e muscular; 

 Mobiliza as estruturas 

mio – articulares que irão 

ser solicitadas no decorrer 

da aula. 

- Mobilização da cintura escapular, das articulações dos 

ombros, cotovelo, pulsos e dedos das mãos; 

- Mobilização da cintura pélvica, das articulações da 

anca, dos joelhos, dos tornozelos e dedos dos pés. 

Fu
nd

am
en

ta
l 

30’ 

 Desenvolvimento da 

 

 

 séries x 

x 

r (decúbito 

rcostais, 

leidomaistoideu. (3 

Flexibilidade através dos

alongamentos, numa bola

suiça. 

 

 Alongamentos da cadeia muscular anterior (decúbito 

dorsal): 

- Alongamento do peitoral, do flexor cervical (2

30’’) ; 

- Alongamento da cadeia muscular da coxa (2 séries 

30’’ para cada membro;  

 Alongamentos da cadeia muscular anterio

dorsal): 

- Alongamento do dorsal, do transverso, inte

transverso abdominal e esternoc

séries x 30” para cada lado) 

Fi
na

l 

10’ 
 Retorno á calma; 

Relaxamento. 

• Colocar a aluna em decúbito dorsal: 
uência: MI –  - Massajar todo corpo da aluna pela seq

tronco – MS – cara. 
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Relatórios das Sessões 
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Relatório da Sessão nº1 
 

Domínio Motor: Ao nível da cabeça oferece muita resistência, devido à 

gidez dos músculos, pelo que necessita de ajuda para realizar estes movimentos. 

endência da anca para realizar uma rotação interna, apresentando limitações na 

alização da rotação externa. Boa amplitude de movimentos articulares dos MS 

ão se verificou alteração voluntária da posição dos MI. Estes encontram-se 

ectidos, com os joelhos e pés unidos. 

 

Domínio Cognitivo: A aluna não revelou períodos de atenção durante a 

essão. Não reage aos sons, da campainha da Escola e dos ruídos provenientes 

a sala. Não reconhece quando a chamam pelo nome. 

 

Domínio Sócio-afectivo: Demonstrou expressões faciais de desagrado e 

horo quando a actividade exigia do seu corpo. Revela sinais de apatia e 

diferença e interage com as pessoas ao seu redor. A aluna sente satisfação 

uando manipula um peluche.  

ri

T

re

N

fl

s

d

c

in

q
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uma rigidez extrema dos músculos dos MI, 

não permitindo nem a flexão, nem a sua extensão, fixando-se aproximadamente, 

num â

ados nesta sessão foram 

os verificados na sessão anterior. A aluna não revelou períodos de atenção 

durant

 A aluna achou estranho o facto dos exercícios 

terem sido realizados numa bola Suiça, e como estava numa posição à qual ela 

não estava habituada, passou a sessão a chorar. A aluna sente satisfação quando 

manipula um peluche.  

Relatório da Sessão nº2 
 

Domínio Motor: A aluna realiza um bom controlo cervical. Nos exercícios 

realizados na bola Suiça fizeram-na transpirar muito, talvez porque não esteja 

habituada a realizar actividade física, já que estes exercícios trabalham os 

músculos de uma forma isométrica. Apresentou uma hipertonia mais acentuada do 

que na sessão anterior, com ligeiro decréscimo, após a passagem da posição 

sentada para a posição deitada. Exibe 

ngulo de 45º, entre os segmentos tronco-coxa; 

 

 Domínio Cognitivo: Os comportamentos verific

e a sessão. Não reage aos sons, da campainha da Escola e dos ruídos 

provenientes da sala. Não reconhece quando a chamam pelo nome. 
 
Domínio Sócio-afecivo:
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Domínio Cognitivo: Os comportamentos verificados nesta sessão, mais 

ão aparente. 

 

Relatório da Sessão nº3 
 

Domínio Motor: Na posição sentada, a aluna apresenta uma pequena 

torção do tronco, direccionada para a esquerda, e o tronco está flectido para a 

frente. A aluna consegue, na posição deitada rolar para o seu lado esquerdo, mas 

já não consegue rolar para o seu lado direito. A nível dos joelhos, a aluna não 

consegue realizar a extensão desta articulação, e embora o joelho estivesse em 

flexão, devido à rigidez extrema dos músculos dos MI, este movimento também se 

encontrava limitado. 

 

 
uma vez foram os verificados nas sessões anteriores. A aluna não revelou 

períodos de atenção durante a sessão. Não reage aos sons, da campainha da 

Escola e dos ruídos provenientes da sala. Não reconhece quando a chamam pelo 

nome. 
 
Domínio Sócio-afecivo: A aluna sente satisfação quando manipula um 

peluche. Reagiu mal quando pessoas estranhas a tocaram, nomeadamente 

quando outro professor da UIE a tocou para realizar um exercício. Ri e sorriu no 

final da sessão, sem raz
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 ás sessões anteriores, a aluna ofereceu uma menor 

sistência à extensão dos MI, e como tal, comparativamente o ângulo da 

omínio Sócio-afecivo: A aluna não demonstrou iniciativa para a 

realiza

Relatório da Sessão nº4 

Domínio Motor: Não se verificaram alterações ao nível da rotação da 

cabeça (cerca de 45º) para ambos os lados. Esta situação deve-se à resistência 

provocada pela rigidez dos músculos cervicais.  

Tem realizado exercícios na bola Suiça com o objectivo de diminuir a 

pequena torção do tronco à esquerda, para isso, solicita-se mais o lado direito de 

maneira a corrigir essa falha. 

Contrariamente

re

extensão foi maior. 

 

 Domínio Cognitivo: Não se registaram alterações em relação às sessões 

anteriores. 
 
D
ção dos exercícios e esteve sempre alheia aos exercícios que estava a 

realizar de forma passiva. Sem razão aparente dava gargalhadas. A aluna sente 

satisfação quando manipula um peluche. 
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empre a realização dos exercícios com os MS, passando a 

essão toda a chorar e a gemer. 

Relatório da Sessão nº5 
 

Domínio Motor: Nesta sessão foi difícil observar, qualquer comportamento, 

devido à dificuldade que a aluna nos causava, optando por não dar sequência à 

sessão  

 Domínio Cognitivo: Não se registaram alterações em relação às sessões 

anteriores. 
 
Domínio Sócio-afecivo: A aluna estava muito agitada e de mau-humor, 

tentando dificultar s

s
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uerdo). De salientar que voluntariamente não o faz. A nível dos MS, 

presentou boa amplitude de movimentos articulares, quer a nível dos ombros, 

à extensão, e como tal, o ângulo da extensão foi maior, notando-se 

melhorias ao longo das sessões. 

 

nas sessões anteriores. A aluna não revelou 

períodos de atenção durante a sessão. Não reage aos sons, da campainha da 

Escola e dos ruídos provenientes da sala. Não reconhece quando a chamam pelo 

nome. 
 
Domínio Sócio-afecivo: Demonstrou expressões faciais de desagrado e 

choro quando a actividade exigia do seu corpo. Revela sinais de apatia e 

indiferença e interage com as pessoas ao seu redor. A aluna sente satisfação 

quando manipula um peluche.  

 

 

Relatório da Sessão nº6 
 

Domínio Motor: Ao nível da cabeça, com a manipulação, a rigidez foi 

diminuindo, conseguindo a aluna realizar uma rotação da cabeça superior a 45º 

(lado esq

a

cotovelos, punhos e dedos. Ao nível da extensão dos MI ofereceu uma menor 

resistência 

 Domínio Cognitivo: Os comportamentos verificados nesta sessão, mais 

uma vez foram os verificados 
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e agrado com esta sessão. Sorriu bastante ao longo da sessão e emitiu 

gargalhadas espontâneas. Demonstrou-se bastante receptiva. 

Relatório da Sessão nº7 
 

Domínio Motor: Nesta sessão verificou-se que, com uma paragem nas 

sessões de uma semana, notou-se alguma diminuição das melhorias 

apresentadas nas últimas sessões principalmente ao nível dos MI, que na sua 

extensão já se notou novamente uma grande resistência por parte dos músculos. 

Joelhos e pés unidos. Também ao nível da postura notou-se um voltar ao início, 

pois na postura nota-se que o tronco está flectido para a frente e a anca também 

se encontra em flexão. 

 

 Domínio Cognitivo: Não se registaram alterações em relação às sessões 

anteriores. 
 
Domínio Sócio-afecivo: Através de expressões faciais e sons demonstrou 

bastant



Multideficiência: Actividade Física como contributo para o Desenvolvimento Global 

 

 XXV

Domínio Cognitivo: Não se registaram alterações em relação às sessões 

omínio Sócio-afecivo: A aluna não demonstrou iniciativa para a 

realiza

Relatório da Sessão nº8 
 

Domínio Motor: Continuamos a trabalhar no sentido de contrariar a flexão 

dos MI, mas a aluna tem alguma resistência a este tipo de manipulação. Não se 

verificaram alterações ao nível da rotação da cabeça (cerca de 45º) para ambos 

os lados. Esta situação deve-se à resistência provocada pela rigidez dos músculos 

cervicais. Tendência da anca para realizar uma rotação interna, apresentando 

menos limitações na realização da rotação externa. 

 

 
anteriores. 

 
D
ção dos exercícios e esteve sempre alheia aos exercícios que estava a 

realizar de forma passiva. Demonstrou expressões faciais de desagrado e choro 

quando a actividade exigia do seu corpo. 
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ínio Cognitivo: A aluna reagiu com gargalhadas pela primeira vez, ao 

ouvir perto o som da minha voz, o que pareceu que ela tenha reconhecido a minha 

voz. N

anteve-se num estado de sonolência ao 

longo da sessão. Desta forma apesar e estar um pouco apática esteve também 

receptiva ao exercícios. Sorria sem razão aparente. 

Relatório da Sessão nº9 
 

Domínio Motor: Com a manipulação a rigidez foi diminuindo, conseguindo 

a aluna realizar uma rotação da cabeça superior a 45º (lado esquerdo). De 

salientar que voluntariamente não o faz. Roda a cabeça para o lado direito (apesar 

de ainda oferecer bastante resistência devido à rigidez muscular). Ao nível da 

extensão dos MI tem se assistido a uma melhoria significativa, e como tal, o 

ângulo da extensão foi maior.  

 

 Dom

os outros aspectos, não se registaram alterações em relação às sessões 

anteriores. 
 
Domínio Sócio-afecivo: A aluna m
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Relatório da Sessão nº10 

riar a flexão dos MI, nota-se que o ângulo da 

extensão é significamente maior de sessão para sessão. 

 

 aspectos, não se registaram alterações em relação às sessões 

anteriores. 

ação de exercícios que 

puxassem mais pelo corpo. A aluna sente satisfação quando manipula um 

peluche. 

 
Domínio Motor: A aluna está a caminhar para um alinhamento correcto do 

seu tronco, que se vê ao nível da sua postura, quer na posição de deitada, quer na 

posição de sentada. Isto efectuou-se, devido à realização de alongamentos aos 

grupos musculares abdominais e lombares, mais propriamente no lado direito, de 

maneira a corrigir a sua pequena torção para o lado esquerdo. Continuou-se 

também no sentido de contra

 Domínio Cognitivo: Igualmente ao que se tinha ao que tinha acontecido na 

sessão anterior, a aluna reagiu com risos e sorrisos ao ouvir de perto o som da 

minha voz, o que nos leva a pensar que ela já reconhece o som da minha voz. 

Nos outros

 
Domínio Sócio-afecivo: A aluna pelo facto dos exercícios terem sido 

realizados na bola Suiça, gemia aquando a realiz
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ovimentos limitados ao 

virar ligeiramente a cabeça (cerca de 45º) para ambos os lados, necessitando de 

omínio Sócio-afecivo: A aluna estranhou o facto de voltar a realizar os 

exercí

 

Relatório da Sessão nº11 
 

Domínio Motor: Mais uma vez, devido a doença da aluna, ele esteve 

ausente por duas semanas, e notou-se retrocessos nas melhorias apresentadas 

nas últimas sessões, notou-se principalmente ao nível dos MI, em que os seus 

músculos vinham com uma rigidez intensa que não possibilitava realizar 

movimentos de extensão. E ao tentar estes movimentos, a aluna, chorava, pois já 

não estava acostumada. Ao nível da postura, a tendência da torção para o lado 

esquerdo, ao nível do tronco, voltou-se a fazer sentir. M

ajuda para tal. 

 

 Domínio Cognitivo: Não apresentou diferenças em relação às sessões 

anteriores. 

 
D
cios, e como tal, passou o início da sessão a chorar. A aluna sente 

satisfação quando manipula um peluche. 
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 as pessoas ao seu redor. A aluna sente satisfação quando manipula 

um peluche. Riu e sorriu sem razão aparente. 

Relatório da Sessão nº12 
 

Domínio Motor: Através da manipulação da cabeça, a aluna tem vindo a 

oferecer menos resistência e uma rigidez muscular menos acentuada, tendo 

menos limitações ao virar ligeiramente a cabeça. Realizou exercícios na bola 

Suiça com o objectivo de diminuir a pequena torção do tronco à esquerda, para 

isso, solicita-se mais o lado direito de maneira a corrigir essa falha. Relativamente 

aos MI, a sua flexão é menor, e a sua extensão verifica-se com menos limitações. 

 

 Domínio Cognitivo: Não apresentou diferenças em relação às sessões 

anteriores. 

 
Domínio Sócio-afecivo: A aluna revela sinais de apatia e indiferença e não 

interage com
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lentamente, já existe melhorias. 

ínio Cognitivo: Não apresentou diferenças em relação às sessões 

anteriores. 

 

Relatório da Sessão nº13 
 

Domínio Motor: Através da manipulação a aluna tem vindo a oferecer 

menos resistência e uma rigidez muscular menos acentuada. Roda a cabeça para 

o lado direito. Para o lado esquerdo começa a demonstrar sinais de rodar 

ligeiramente, mas com ajuda. Verificou-se uma grande extensão dos MI, em 

relação às últimas sessões, mas ainda longe de realizar uma extensão completa. 

Ao nível do tronco, a pequena torção está a ser corrigida, e nota-se que

 

 Dom

 
Domínio Sócio-afecivo: Não apresentou diferenças em relação às 

sessões anteriores. 
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rado com esta sessão. Sorriu bastante ao longo da sessão e emitiu 

gargalhadas espontâneas. 

Relatório da Sessão nº14 
 

Domínio Motor: As mudanças ao nível da postura da aluna, registadas nas 

sessões anteriores mantiveram-se. O mesmo se pode dizer ao nível dos MI. Na 

posição deitada conseguiu rolar para o lado esquerdo, e uma vez para o lado 

direito, mas tal deu-se devido a um movimento involuntário. 

 

 Domínio Cognitivo: Não apresentou diferenças em relação às sessões 

anteriores. 

 
Domínio Sócio-afecivo: Através de expressões faciais e sons demonstrou 

bastante ag
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 possibilitava realizar 

movimentos de extensão. Ao nível da postura, a tendência da torção para o lado 

 Domínio Cognitivo: Não apresentou diferenças em relação às sessões 

anterio

civo: Não apresentou diferenças em relação às 

sessões anteriores. 

Relatório da Sessão nº15 
 

Domínio Motor: O que já se tinha passado na sessão 7 e na sessão 11,a 

aluna mais uma vez faltou durante uma semana e os mesmos problemas voltaram 

se a fazer sentir. Sentiu-se mais uma vez, principalmente, ao nível dos MI, em que 

os seus músculos vinham com uma rigidez intensa que não

esquerdo, ao nível do tronco, voltou-se a fazer sentir.   

 

res. 

 
Domínio Sócio-afe
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o seu decorrer. Através de expressões faciais e sons 

demonstrou bastante agrado com esta sessão. Sorriu bastante ao longo da 

sessão e emitiu gargalhadas espontâneas. 

Relatório da Sessão nº16 
 

Domínio Motor: Com a manipulação a rigidez foi diminuindo, conseguindo 

a aluna realizar uma rotação da cabeça superior a 45º (lado esquerdo). De 

salientar que voluntariamente não o faz. Roda a cabeça para o lado direito (apesar 

de ainda oferecer bastante resistência devido à rigidez muscular). Ao nível da 

extensão dos MI tem se assistido a uma melhoria significativa, e como tal, o 

ângulo da extensão foi maior. 

 

 Domínio Cognitivo: Não apresentou diferenças em relação às sessões 

anteriores. 

 
Domínio Sócio-afecivo: Nesta sessão a aluna esteve colaborante e 

receptiva em todo 
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ões. 

inha voz, expressando-se de maneira alegre. Além disso, não 

apresentou diferenças em relação às sessões anteriores. 

Relatório da Sessão nº17 
 

Domínio Motor: Tem havido melhorias na diminuição da flexão do tronco à 

frente, onde mais uma vez, os exercícios com a bola Suiça foram fundamentais 

porque além de alongar os músculos dorsais, lombares e abdominais, permite 

também trabalhar a sua força de uma forma isométrica. Estes exercícios são muito 

cansativos e desgastantes para a aluna. Relativamente aos MI, a sua flexão é 

menor, e a sua extensão verifica-se com menos limitaç

 

 Domínio Cognitivo: Nestas últimas sessões a aluna já têm reconhecido o 

som da m

 
Domínio Sócio-afecivo: Não apresentou diferenças em relação às 

sessões anteriores. 
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omínio Sócio-afecivo: Os comportamentos verificados nesta sessão, 

mais u

 durante a sessão. Não reage aos sons, da campainha da 

Escola e dos ruídos provenientes da sala. Não reconhece quando a chamam pelo 

nome. 
 

Relatório da Sessão nº18 
 

Domínio Motor: Na aluna, a pequena torção que tinha no tronco, que era 

direccionada para a esquerda, está a ser corrigida. Já se nota também melhorias 

em relação à sua flexão à frente. As melhorias são mais significativas a nível dos 

MI, conseguindo diminuir para um ângulo de aproximadamente 30º, entre os 

segmentos tronco-coxa. A nível da cabeça, não tem havido melhorias em relação 

às sessões anteriores. 

 

 Domínio Cognitivo: Não apresentou diferenças em relação às sessões 

anteriores. 

 
D
ma vez foram os verificados nas sessões anteriores. A aluna não revelou 

períodos de atenção
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urante a sessão. Não reage aos sons, da campainha da 

Escola e dos ruídos provenientes da sala. Não reconhece quando a chamam pelo 

Domínio Sócio-afecivo: A aluna não demonstrou iniciativa para a 

realiza

Relatório da Sessão nº19 
 

Domínio Motor: Tem se vindo a registrar os mesmos comportamentos que 

se têm vindo a registar nas últimas sessões. 

 

 Domínio Cognitivo: Os comportamentos verificados nesta sessão, mais 

uma vez foram os verificados nas sessões anteriores. A aluna não revelou 

períodos de atenção d

nome. 
 

ção dos exercícios e esteve sempre alheia aos exercícios que estava a 

realizar de forma passiva. Sem razão aparente dava gargalhadas. A aluna sente 

satisfação quando manipula um peluche. 
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ura, quer na posição de deitada, quer 

na posição de sentada. A pequena torção foi ao nível das últimas sessões 

tivas a nível dos MI, conseguindo diminuir para um ângulo de 

proximadamente 30º, entre os segmentos tronco-coxa. 

Não reage aos sons, da campainha da 

Escola e dos ruídos provenientes da sala. Não reconhece quando a chamam pelo 

nome. 
 

Domínio Sócio-afecivo: Nesta sessão a aluna esteve colaborante e 

receptiva em todo o seu decorrer. Através de expressões faciais e sons 

demonstrou bastante agrado com esta sessão. Sorriu bastante ao longo da 

sessão e emitiu gargalhadas espontâneas. 

 

Relatório da Sessão nº20 
 

Domínio Motor: A aluna possui, neste momento, um alinhamento correcto 

do seu tronco, que se vê ao nível da sua post

corrigida. Houve também melhorias, na diminuição da flexão do tronco à frente, 

onde mais uma vez, os exercícios com a bola Suiça foram fundamentais porque 

além de alongar os músculos dorsais, lombares e abdominais, permite também 

trabalhar a sua força de uma forma isométrica. As melhorias são mais 

significa

a

 

 Domínio Cognitivo: Os comportamentos verificados nesta sessão, mais 

uma vez foram os verificados nas sessões anteriores. A aluna não revelou 

períodos de atenção durante a sessão. 
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