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APRESENTAÇÃO
Em 2006, tivemos o lançamento da edição do Volume I do livro “Ataxia telangiectasia –
Livro para famílias e portadores” que foi um marco para informação desta doença no Brasil,
servindo não apenas a população leiga, mas também à da área de saúde. Quinhentos
exemplares foram impressos e cerca de 90% distribuídos gratuitamente. Foi uma grande
vitória do Projeto A-T/Brasil que agora lança seu segundo livro mais completo e atualizado.
Em 2009, o Projeto A-T/Brasil realizou o 1º Encontro de pais e familiares de A-T e, já
em 2011, com mais de 50 pacientes cadastrados em seu banco de dados, realiza o seu 2o
Encontro. Este projeto é um sucesso e muito me orgulha colaborar na realização de alguns
dos seus feitos.
Os pacientes com A-T apresentam características peculiares, foram furtados da capacidade de realizar certos movimentos com o corpo mas receberam em abundancia os dons
da sensibilidade e simpatia. Eles nos ensinam o real signiﬁcado da tolerância, paciência, da
doação e do amor. Em resumo, o da verdadeira essência da vida.
A todos os queridos pacientes com A-T que são a razão deste lindo projeto proponho
seguirmos os mandamentos de Francisco de Assis: “Comece fazendo o que é necessário,
depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível”.

Beatriz Tavares Costa Carvalho
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A nossa inspiração, a força para enfrentarmos um desaﬁo de vida tão grande quanto
cuidar de um ﬁlho com A-T, vem da doçura, do sorriso e do amor incondicional que eles
irradiam.
Se por um lado nossa vida e sonhos ﬁcam de lado, eles tornam-se pequenos diante
desta tarefa. Difícil, não podemos negar, mas talvez algum dia possamos obter as respostas
para tantas perguntas que rondam os nossos pensamentos de conhecimento tão limitado. A
única coisa da qual podemos ter certeza é de que, dentro dos nossos limites, fazemos tudo
o que está ao nosso alcance.
Foi pensando desta forma que em 2003 iniciamos o cadastro dos primeiros pacientes
com A-T. A nossa idéia era divulgar o que tínhamos visto e ouvido nos EUA quando lá estivemos. Embora não tivéssemos encontrado um tratamento eﬁcaz, percebemos que muitas
das coisas que podiam ser feitas estavam ao alcance de todos, pois não eram tão complicadas ou caras. Assim, iniciamos o cadastro para divulgar estas práticas e aprender com a
experiência das outras famílias.
Tem sido um trabalho gratiﬁcante e hoje temos muito a comemorar: a 2ª. Edição do
livro revisado e ampliado, o 2º. Encontro de familiares de pacientes e a constituição oﬁcial
da nossa associação. Muita gente trabalhou para isso e a estas pessoas sou eternamente
grata!
O objetivo do Projeto A-T/Brasil é a criança, o jovem e o adulto com A-T. Fazer tudo o
que está ao nosso alcance para que possam viver com a melhor qualidade de vida possível,
realizar seus sonhos e serem felizes mesmo diante de tantas adversidades. Assim são os
pacientes com A-T, eles nos ensinam todos os dias a sermos pessoas melhores!
Todos os pacientes com ataxia telangiectasia contam com você.

Junte-se a nós!
Maria Angélica Lodovici
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CAPÍTULO 1

VISÃO GERAL DA ATAXIA TELANGIECTASIA – A-T
Howard Lederman – M.D., PhD
Division of Pediatric Allergy and Immunology, Johns Hopkins Hospital
Thomas O. Crawford - M.D.
Neurology Department, Johns Hopkins Hospital
Baltimore - EUA

A ataxia telangiectasia (A-T) é uma doença degenerativa rara, cujos sintomas aparecem
na primeira infância. É uma doença que afeta diferentes partes do corpo, em particular o
sistema nervoso e o sistema imunológico (responsável pela defesa do organismo).
A-T é uma doença progressiva, o que signiﬁca que os sintomas agravam-se à medida
que o tempo passa. Com o passar dos anos a maioria dos pacientes com A-T provavelmente precisarão de uma cadeira de rodas e ajuda para atividades diárias.
Embora os primeiros casos tenham sido publicados cientiﬁcamente em 1926, apenas
a partir de 1960 a A-T começou a ser estudada sistematicamente. Novas descobertas têm
sido feitas, de forma que ela possa ser mais bem entendida, acarretando melhoria no tratamento. Apesar de sua raridade, a A-T apresenta-se de formas diferentes, que podem
fornecer pistas sobre outros problemas de saúde como doenças neurológicas, câncer, imunodeﬁciência e envelhecimento.

SINAIS E SINTOMAS
A A-T caracteriza-se por um conjunto de sinais e sintomas que variam enormemente de
gravidade e de pessoa para pessoa. As manifestações clínicas da A-T pioram com o passar
dos anos. Entretanto, esta piora varia entre os pacientes.

Os sintomas mais característicos dos pacientes com A-T são a perda de
equilíbrio, da coordenação motora (ataxia) e o aparecimento de pequenos vasos sanguíneos no branco dos olhos (telangiectasias) que pode
ser confundido com “olhos irritados”.
Os sintomas mais frequentes são:
1. Alteração de marcha e postura: A criança com A-T é aparentemente normal até que
ela comece a andar. A marcha é cambaleante e isto torna muito difícil ﬁcar em pé ou sentar,
pela falta de equilíbrio. Nos primeiros anos de vida estes sintomas parecem estáveis, mas
com o passar do tempo, a marcha e a postura tendem a piorar. Mais tarde, crianças com
A-T podem desenvolver movimentos involuntários nos braços e pernas, dando a sensação
de “desastrado”. Ao mesmo tempo, a postura torna-se curva.
2. Fala de difícil entendimento (pastosa) e excesso de salivação (baba): Crianças com
A-T apresentam diﬁculdade em pronunciar palavras e isto tende a piorar com o passar do
tempo, resultando numa diﬁculdade de comunicação e consequente socialização.
3. Diﬁculdade na movimentação dos olhos (apraxia oculomotora): Embora a visão
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seja geralmente normal, pessoas com A-T têm diﬁculdade em controlar o movimento dos
olhos, problemas na leitura e no acompanhamento de objetos em movimento.
4. Diﬁculdade para engolir (disfagia): Na adolescência, a maioria dos pacientes tem
diﬁculdades na mastigação dos alimentos e na deglutição (engolir) de líquidos. Em alguns
casos, isso pode provocar engasgos com desvio destes alimentos ou líquidos para a traquéia, levando-os para os pulmões.

degeneração do Cerebelo
(ataxia)
movimentação anormal dos olhos

telangiectasia
dificuldade para
engolir e falar

infecções
pulmonares

imunodeficiência

puberdade
incompleta ou
atrasada

linfoma ou
outros tipos de
cancer

Fig. 1-1: A ataxia telangiectasia afeta vários sistemas do corpo.
5. Inteligência: Embora seja difícil medir o nível de inteligência, algumas crianças com A-T
não obtêm os mesmos resultados que crianças da mesma idade, quando submetidas aos
mesmos testes. A doença pode reduzir a velocidade do funcionamento do cérebro, o que
faz com que precisem de mais tempo para pensar. Além disso, a A-T causa uma expressão
facial característica que pode dar a impressão de que a criança é “lenta” ou que não está
prestando atenção. Algumas crianças estudam em escolas regulares e outras frequentam
escolas especiais.
6. Pele: Grupos de pequenos vasos sanguíneos (telangiectasias) geralmente aparecem no
branco dos olhos, entre 5 e 8 anos de idade ou simplesmente não aparecem. As telagiectasias fazem os olhos parecerem irritados ou infectados (olho vermelho). A pele, em especial
as partes expostas ao sol, pode apresentar sinais de envelhecimento precoce (progeria). A
pele do rosto, mãos e pés podem apresentar manchas claras ou escuras, o que geralmente
se nota na pele das pessoas mais velhas. As crianças podem ter cabelos brancos.
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7. Sistema imunológico: Cerca de 80% dos pacientes com A-T apresenta alguma alteração do sistema imunológico (baixos níveis de imunoglobulina, glóbulos brancos no sangue),
o que aumenta a possibilidade de infecções. O grau de imunodeﬁciência varia enormemente de paciente para paciente, podendo permanecer estável ou piorar no decorrer dos anos.
8. Predisposição para desenvolver câncer: A predisposição para desenvolver câncer é
alta: 1 em cada 3 pacientes. Isto equivale a uma chance 1.000 vezes maior quando comparado com uma pessoa da mesma idade. Na maioria dos casos, o tipo de câncer diagnosticado é o linfoma e o tratamento é muito difícil, devido à alteração genética dos pacientes
com A-T.
9. Crescimento e sistema endocrinológico: A maioria das crianças com A-T cresce mais
devagar, comparativamente às outras. A ausência de ganho de peso é em parte devido à
diﬁculdade em se alimentar sozinho e a diﬁculdade na deglutição. A puberdade pode atrasar
ou não se completar.

SINAIS E SINTOMAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alteração da marcha e postura;
Fala de difícil entendimento e baba;
Movimentação anormal dos olhos;
Diﬁculdade para engolir;
Telangiectasias;
Deﬁciência imunológica;
Predisposição para desenvolver câncer;
Crescimento lento;
Necessitam mais tempo para atividades.

COMO A A-T É DIAGNOSTICADA
Como é rara, ainda é uma doença desconhecida para muitos médicos. Com frequência,
primeiro acredita-se que as crianças com A-T tenham paralisia cerebral ou outra doença neurológica tal como a ataxia de Friedreich. Geralmente, a A-T é diagnosticada com
exames clínicos e de laboratório. Um dos exames importantes é a quantiﬁcação da alfa
fetoproteína (AFP), a qual é elevada nos pacientes com A-T. Também é possível veriﬁcar a
sensibilidade da célula à radiação. As células brancas dos pacientes com A-T apresentam
maior facilidade à quebra de cromossomos, ou mesmo sua morte, após a exposição aos
raios-X, do que as células brancas de outros indivíduos. Devido a esta sensibilidade à radiação e a fragilidade cromossômica o paciente deve evitar estes exames.
1. Critérios Diagnósticos
De acordo com as normas do PAGID (Grupo Pan Americano de Imunodeﬁciência) www.
idealibrary.com.br e da ESID (Sociedade Européia de Imunodeﬁciência) www.esid.org.
1.1 Deﬁnitivo: Pacientes de ambos os sexos que apresentam quebra cromossômica quando suas culturas de células são expostas a radiação, ou ataxia cerebelar progressiva e que
tenham mutações em ambos os alelos da proteína ATM.
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1.2 Provável: Pacientes de ambos os sexos com ataxia cerebelar progressiva que apresentem 3 dos 4 sintomas abaixo:
• Telangiectasia facial ou ocular;
• IgA pelo menos 2 desvios padrão (DP) abaixo do normal para a idade;
• Alfa fetoproteína pelo menos 2DP acima do normal para a idade;
• Aumento de quebra cromossômica após exposição à radiação em cultura de células.
1.3 Possível: Pacientes de ambos os sexos com ataxia cerebelar progressiva que apresentem pelo menos 1 dos 4 sintomas abaixo:
• Telangiectasia facial ou ocular;
• IgA pelo menos 2DP abaixo do normal para a idade;
• Alfa fetoproteína pelo menos 2DP acima do normal para a idade;
• Aumento de quebra cromossômica após exposição à radiação.
2. Espectro da doença
A A-T é uma doença neurológica progressiva. A maioria dos pacientes tem diﬁculdade
para andar no ﬁnal do primeiro ano de vida e necessitam de cadeira de rodas por volta 10
anos. Telangiectasias oculares ou faciais podem ser notadas entre 4 e 8 anos de idade.
Muito pacientes tem infecções respiratórias de repetição devido aos baixos níveis de IgG.
Cerca de 10 a 20% dos pacientes desenvolvem leucemia ou linfoma. Alguns pacientes não
são diagnosticados até a segunda década de vida.
3. Diagnósticos diferenciais
Síndrome de Nijmegen breakage e Síndrome de Bloom
4. Incidência
A-T é uma doença rara, embora acometa ambos os sexos e todas as raças. O A-T
Children’s Project (USA), o qual realiza as pesquisas sobre A-T estuda aproximadamente
350 crianças nos Estados Unidos.

O QUE CAUSA A-T?
A-T é uma doença hereditária de herança autossômica recessiva causada por um defeito genético localizado no cromossomo 11. Para ter A-T,
ou seja, para desenvolver a doença, a pessoa precisa de 2 genes com
defeito. Estes genes foram herdados um do pai e outro da mãe, que por
terem apenas 1 gene defeituoso, não desenvolvem a doença.
O gene responsável pela A-T é chamado gene ATM (Ataxia Telangiectasia Mutated ataxia telangiectasia com mutação) que produz a proteína AT modiﬁcada. Pessoas com
A-T possuem genes alterados nas duas cópias do cromossomo 11 e por essa razão não
produzem a proteína AT de forma correta. Os pesquisadores estão estudando a proteína
e o gene ATM, tentando compreender mais sobre como ela atua, o que ela faz e por que a
sua falta causa os problemas observados nos indivíduos com A-T.

EVOLUÇÃO DA DOENÇA
Entre os primeiros sintomas da A-T está a diﬁculdade de controlar a postura e os movimentos. Geralmente, estes são percebidos quando a criança começa a andar. Algumas
crianças com A-T podem começar a andar mais tarde do que o esperado, apresentam
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diﬁculdade em manter o equilíbrio e são incapazes de sentar sem um apoio, caindo com
bastante frequência.
O desenvolvimento dos problemas neurológicos em pacientes com A-T pode variar enormemente. A maioria se desenvolve bem na pré-escola, embora um pouco mais devagar.
Nesta fase é muito comum que sejam erroneamente diagnosticados com paralisia cerebral
por causa do padrão de desenvolvimento. No início do período escolar, mais ou menos aos
5 anos, alguns aspectos da função motora pioram. Por exemplo: aumento da diﬁculdade no
andar e no equilíbrio, problemas com a escrita, o aparecimento de movimentos diferentes
dos olhos ou aumento da diﬁculdade com a fala (deixa de ter pronúncia clara). Estes novos
problemas associados ao aparecimento dos vasos sanguíneos (telangiectasias) no branco
dos olhos é que induzem ao diagnóstico da A-T. Com o tempo estas diﬁculdades tornam-se
mais evidentes, juntando-se a elas os movimentos involuntários dos braços e pernas e a
falta de controle de tronco.
A maioria dos pacientes com A-T são suscetíveis a infecções do tipo sinusite, bronquite
ou pneumonia. Tem também grande chance de desenvolver câncer, em particular aqueles
que atacam o sistema imunológico como o linfoma.

O desenvolvimento da A-T varia enormemente de paciente para paciente. Alguns cursam o 2º grau, têm vida independente e outros, embora seja raro, ultrapassam os 50 ou 60 anos.
TRATAMENTO
Até o momento não há cura para a A-T. O tratamento deve ser preventivo no que diz
respeito às infecções e outras doenças, ajudando a pessoa a permanecer tão ativa e independente quanto possível. As famílias devem encorajar as crianças a frequentarem a
escola e manterem um estilo de vida o mais normal possível.
Medicação para controlar a movimentação extra dos braços e pernas pode ser prescrita.
Entretanto, nenhuma medicação demonstrou cientiﬁcamente melhora dos sintomas ou da
doença propriamente dita. Os pais, assim como a equipe médica que assiste o paciente, devem estar atentos para infecções como a sinusite ou infecções pulmonares e iniciar
imediatamente o tratamento adequado. Deve ser dada atenção especial para a nutrição e
problemas com a deglutição.
Pessoas com A-T podem beneﬁciar-se da ﬁsioterapia e da terapia ocupacional, que
podem ajudá-las nas atividades diárias. A fonoaudiologia pode ajudá-las na comunicação,
assim como na deglutição. A tecnologia assistiva facilita as atividades diárias, tanto em casa
como na escola oferecendo material adaptado às necessidades de cada um.

Todas estas terapias têm como objetivo ajudar as crianças a usar da
melhor forma possível as habilidades motoras que possuem. Utilizando
diferentes estratégias podem desenvolver formas de improvisar “funções” para as atividades diárias, apesar da diﬁculdade motora.
Nenhum tipo de terapia, mesmo que intensamente praticada, demonstrou alterar o curso da doença.
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Yosef Shiloh - PhD
Dept. of Human Genetics, Tel Aviv University
Tel Aviv - Israel

PROTEÍNAS E GENES
Proteínas são grandes moléculas formadas por blocos chamados de aminoácidos, controlam a estrutura, a função e o ciclo de vida da célula. Geralmente, cada proteína tem uma
função especíﬁca dentro da célula. Juntas, as proteínas administram o desenvolvimento e
as funções de cada célula no corpo.

Fig. 2-1: Blocos de aminoácidos formam as grandes moléculas de proteínas.
Cada proteína é produzida na célula conforme as deﬁnições genéticas. O gene, que
é um segmento especíﬁco do nosso DNA, determina a estrutura da proteína, assim como
quando e quanto será produzida. Muitos genes tem o código de várias proteínas por meio
do uso alternado de partes da sua sequência. Cada célula tem seu próprio arquivo com
aproximadamente 24.000 genes que guardam as informações daquele ser humano. Esses
genes acompanham o contorno da molécula do DNA. Durante a divisão celular essas moléculas são condensadas em estruturas chamadas cromossomos. Os genes e os cromossomos são recebidos por hereditariedade, o que signiﬁca que as cópias são passadas de pais
para ﬁlhos.
Quando a estrutura do gene é normal, a proteína é produzida da forma correta e no tempo certo, e a função ﬁsiológica correspondente é efetuada de maneira apropriada. Quando
um gene apresenta uma variação (mutação), a proteína ou não é produzida por inteiro
ou carrega uma versão defeituosa e não pode exercer sua função corretamente. As consequências das mutações podem ser má formação congênita, defeitos metabólicos ou o
desenvolvimento de anomalias. A A-T é uma dessas alterações genéticas.

O GENE A-T
O gene causador da A-T foi identiﬁcado em 1995 e nomeado ATM (A-T
modiﬁcado).
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CAPÍTULO 2

O GENE (A-T) E SUA PROTEÍNA (ATM)

É um extenso gene no cromossomo 11 que contém mais de 150.000 bases do DNA e é
organizado em 66 segmentos (exons) que contêm a codiﬁcação da estrutura de seu produto, a proteína ATM.
Foram encontradas mutações em todas as partes do gene ATM em vários segmentos
do DNA dos pacientes portadores da A-T. A maior parte das mutações que causam a A-T
acarretam produção inadequada da proteína ATM. Observou-se que nos casos de A-T moderados, a mutação permitiu a produção de pequenas quantidades da proteína ATM.

O QUE FAZ A PROTEÍNA ATM?
A descoberta do gene ATM abriu caminho para que grupos de pesquisa estudassem a
proteína e sua codiﬁcação. Isto não era possível antes do gene ser isolado, pois a informação contida nele era essencial para a identiﬁcação da proteína ATM.
Por exemplo, um dos caminhos-chave para identiﬁcação da proteína é o desenvolvimento de anticorpos especíﬁcos que se ligam a ela. A produção de anticorpos é muito
mais fácil quando a sequência genética é conhecida. Outro benefício de conhecer-se a
sequência genética é a possibilidade de criar um gene ATM artiﬁcial em tubo de ensaio que
possa ser introduzido na célula para produzir a proteína ATM e saber suas consequências
no organismo.
As experiências com cobaias em laboratório também são importantes. É criada uma
mutação no gene do rato, correspondente ao gene ATM humano, produzindo no animal o
mesmo modelo de A-T. Todas essas ferramentas estão disponíveis para estudar a proteína
ATM e suas funções.
Extensas pesquisas da ATM revelaram uma grande proteína com 3.056 aminoácidos.
A proteína ATM é capaz de interagir ﬁsicamente com muitas outras proteínas da célula,
provocando modiﬁcações químicas importantes que alteram suas atividades.

Uma única proteína como a ATM, pode controlar a atividade de outras
“proteínas alvo”, cada uma responsável por uma função diferente.
Desta forma, este “Controlador Chefe dos Processos Fisiológicos” tem o poder de afetar
múltiplas funções da célula ao mesmo tempo.

O GENE A-T
• Localizado no cromossomo 11
• Formado por 150.000 bases de DNA (nucleotídeos) e organizado em
66 segmentos (exons)
• Codiﬁca uma proteína que:
- É muito extensa e composta por 3.056 aminoácidos
- É responsável pelo reparo do DNA, ativando a resposta celular
quando ocorre a sua quebra
- Inclui mecanismos de reparos no DNA e vários outros processos
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A proteína ATM é encontrada no núcleo da célula, próximo ao DNA. Uma pequena quantidade de ATM é encontrada também fora do núcleo, onde está ligada a várias estruturas
celulares. A proteína ATM tem vários domínios, cada um com função diferente. Um deles,
chamado de domínio PI-3 quinase, é responsável pela atividade enzimática da ATM, que lhe
permite induzir modiﬁcações químicas em suas funções

Uma das principais
tarefas da proteína ATM é ativar
as respostas celulares aos danos
causados no DNA
por radiação, processos químicos
ou pelo metabolismo celular normal.

Cromossomo 11

Gene ATM

Proteína
ATM

Rad 3
Domínio

PI 3
Quinase

Fig. 2-2: O gene ATM no cromossomo 11 codiﬁca uma proteína extensa e multifuncional – a ATM.

A lesão do DNA que ativa a ATM é chamada de “Double strand break” ou seja ruptura
dupla na cadeia do DNA. Estas quebras são os danos mais críticos causados pela radiação e por alguns medicamentos. Por este motivo os cromossomos dos pacientes com A-T
apresentam intervalos múltiplos em seus cromossomos e suas células são tão sensíveis à
radiação. Estes intervalos são detectados por uma proteína especíﬁca denominada apropriadamente de “sensores” e que transmitem a mensagem para a ATM de que o DNA foi
daniﬁcado. Então, a ATM é ativada: aumenta signiﬁcativamente suas atividades bioquímicas que rapidamente modiﬁcam as ﬁnalidades das proteínas, cada uma encarregada de
uma resposta especíﬁca. Uma resposta óbvia é a reconstituição do DNA. Outra resposta é
suspender temporariamente a divisão celular tendo mais tempo para a reconstituição. Em
células normais, essas respostas geralmente levam à recuperação e sobrevivência celular
após dano ao DNA. Mas, se a alteração no DNA é muito grande e a ATM não consegue
consertar este DNA, as células podem entrar em apoptose (morte celular programada).
Consequentemente, as células de pacientes com A-T são muito mais sensíveis à radiação
e elas podem “morrer” ou desenvolver danos irreparáveis nos cromossomos, o que pode
contribuir para o desenvolvimento de algum tipo de câncer.
O gene ATM, mediador dos danos do DNA, é extremamente complexo e envolve centenas de proteínas. Desta forma, um dos principais objetivos da pesquisa da A-T é identiﬁcar
todas as funções que a proteína ATM possa ter, suas proteínas alvo e outras proteínas
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com as quais ela interage. A ATM também pode funcionar em resposta a outros tipos de
estresse, portanto, identiﬁcar estes novos processos mediados pela ATM é um caminho
importante da investigação, para compreender o mecanismo pelo qual a ATM é ativada .
Compreendendo as funções da ATM e como elas agem, será possível desenvolver medicamentos que estimulem as atividades dependentes dela e que não são realizadas de
forma adequada. Esperamos que seja possível compensar pelo menos parcialmente a perda da ATM e assim melhorar as funções normalmente controladas por ela. Estas proteínas
retardam a replicação das células e indicam a solução mais adequada para ela.

Radiação iônica,
medicamentos,
metabólitos celulares

DNA alterado

ATM

Alvo 1

Alvo 2

Alvo 3

Respostas fisiológicas:
reparos do DNA,
suspensão temporária
da replicação celular

Sobrevivência
celular

Morte programada
das células (Apoptose)

Fig. 2-3: A ATM percebe um dano no DNA, em resposta modiﬁca outras proteínas “alvo”.
Estas proteínas retardam a replicação das células e indicam a solução mais adequada para
ela.
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A A-T é uma doença hereditária, ou seja, transmitida da mesma forma que as nossas
características físicas e químicas o são, dos pais para os ﬁlhos. Alguns exemplos destas
características são: a cor dos olhos, a cor do cabelo e tipo de sangue. Os fatores que determinam estas características, assim como muitas das outras que fazem de cada pessoa
um ser único, são os genes. Estes se agrupam como estruturas semelhantes a um cordão,
sendo denominados de cromossomos. Todas as células do nosso corpo têm todos os cromossomos, e com eles todos os genes, necessários para vivermos.
Cada uma de nossas células tem 23 pares de cromossomos. Um elemento de cada par
de cromossomos é herdado da mãe, enquanto o outro é herdado do pai. Como os genes
estão nesses cromossomos, nós também herdamos um gene para uma determinada característica (como, por exemplo, a cor dos olhos) de nossa mãe e outro gene para esta mesma
característica do nosso pai.
Tanto o óvulo quanto o esperma, quando isolados, possuem 23 cromossomos. Quando
óvulo e espermatozóide se unem passam a ter 23 pares de cromossomos (46 no total). Um
cromossomo de cada par, e apenas um, está em cada óvulo ou esperma. Quando ocorre
a fertilização do óvulo, os 23 cromossomos do óvulo combinam (unem-se) aos 23 cromossomos do esperma e formam o número total de 46. Portanto, tanto o pai quanto a mãe,
contribuem com metade da informação genética de cada ﬁlho.

HEREDITÁRIA AUTOSSÔMICA RECESSIVA
Autossômico - qualquer cromossomo não determinante do sexo, ou seja, no ser humano existem 22 pares de cromossomos mais um par de cromossomos que determina o sexo.

A-T é um distúrbio autossômico recessivo. Isto signiﬁca que a doença
só ocorre se o paciente tiver os 2 genes anormais (um do pai e outro da
mãe).
Se uma pessoa herda apenas um gene da A-T, então ele é um portador do gene, mas
não desenvolve a A-T. Ninguém é responsável por estes genes alterados. Na realidade,
cada um de nós possui mutações em muitos genes diferentes, os quais podem causar doenças se herdados de ambos os pais. Felizmente, na maioria dos casos, nós temos um dos
pares normal no momento da formação dos cromossomos, e um gene normal é suﬁciente
para evitar o desenvolvimento da doença.
Até o presente momento, não sabemos se os portadores da A-T possuem algum tipo de
alteração. Aparentemente eles não apresentam problemas neurológicos ou de imunodeﬁciência.
Parece haver uma probabilidade um pouco maior de surgimento de câncer entre os
portadores do gene para A-T, entretanto isto ainda não está comprovado.
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CAPÍTULO 3

HEREDITARIEDADE

Em hereditariedade autossômica recessiva, podem ser encontrados também irmãos e
irmãs afetados. Homens e mulheres são afetados nas mesmas proporções. Os pais (pai e
mãe) possuem o gene da doença embora eles próprios sejam saudáveis.
Pais portadores do gene do A-T podem ter três tipos diferentes de bebês no que diz respeito a este gene. Quando um óvulo ou esperma é produzido, uma ou outra cópia de cada
cromossomo é escolhida de forma aleatória para ser envolvido. Então, a mãe pode produzir
dois tipos de óvulos - um com o gene da A-T e um contendo o gene normal. Da mesma
forma, o pai pode produzir dois tipos de esperma - um com o cromossomo contendo o gene
da A-T e outro com o gene normal.
A ﬁgura abaixo ilustra como acontece a hereditariedade na A-T.
Mãe portadora

Pai portador

Óvulo

Criança com
A-T

Esperma

Criança
Portadora

Criança
Portadora

Criança Normal

Fig. 3.1: A-T é um distúrbio autossômico recessivo. Quando uma criança herda um gene
anormal da A-T de cada um dos pais, ela desenvolverá A-T. Se um gene anormal for herdado de somente um dos pais, a criança será portadora.
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Se um óvulo contendo o cromossomo da A-T combinar com um esperma também com
cromossomo da A-T, aquela criança terá A-T porque ela tem os 2 genes da A-T e nenhum
gene normal para anulá-los.
Se um óvulo contendo o gene da A-T combinar com um esperma que tenha um cromossomo normal, aquela criança será apenas portadora; basta apenas uma cópia normal do
gene para evitar os sintomas da A-T.
Da mesma forma, se um óvulo que tenha o gene normal combinar com um esperma que
contenha o cromossomo com o gene da A-T, esta criança será apenas portadora.
Se um óvulo com cromossomo normal combinar com um esperma com cromossomo
normal, será uma criança normal, a qual não é nem portadora e nem desenvolverá os sintomas da A-T.
As chances para um determinado óvulo combinar com um determinado esperma são
completamente aleatórias.

De acordo com as leis da probabilidade, as chances de cada gravidez de
pais portadores do gene da A-T, terá as possibilidades abaixo descritas:
• Criança com A-T – 1 em 4 chances ou 25%.
• Criança portadora – 2 em 4 chances ou 50%.
• Criança normal – 1 em 4 chances ou 25%.
Deve-se observar que o resultado de uma gravidez em nada vai inﬂuenciar o resultado de outra gravidez.
Como no lançamento de moeda para o “cara-ou-coroa”, o fato de tirar “coroa” no primeiro lance não signiﬁca que você terá “cara” no próximo Da mesma forma, se você tem
uma criança com A-T de uma primeira gravidez, não signiﬁca que em uma próxima gravidez
você terá uma criança normal ou apenas portadora; suas chances de ter uma criança com
A-T ainda serão de 25% ou 1 em 4 chances em cada gravidez. Vale lembrar que um irmão
saudável de uma criança com A-T tem 2 chances em 3 (67%) de ser um portador.

OPÇÕES PARA REPRODUÇÃO
Depois que uma criança é diagnosticada com A-T, muitas famílias se deparam com uma
difícil escolha no que diz respeito a futuras gestações. O risco de a outra criança ter A-T é
de 25%. Estas possibilidades parecem desfavoráveis para muitas famílias, especialmente
quando se leva em conta a falta de tratamento especíﬁco para a A-T. A decisão é pessoal,
embora seja muito importante conversar com o médico que cuida de seu ﬁlho(a). Na maior
parte das famílias que tem um ﬁlho com A-T é possível realizar um teste genético pré-natal
no início da gravidez.
Existem alternativas para este processo. Alguns casais que correm o risco de ter uma
criança com A-T, optam pela inseminação artiﬁcial, utilizando um esperma doado. Usando
um esperma de alguém que não tenha parentesco com o pai da criança afetada, o risco
diminui substancialmente, pois o doador muito pouco provavelmente será um portador do
gene da A-T.
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Alguns casais optam por adotar uma criança se não desejam arriscar outra gravidez.
Embora esse processo no início possa ser frustrante e demorado, ao ﬁnal dele, os casais ﬁcam felizes com a chegada do novo bebê ou da criança.
Finalmente, a opção de manter o tamanho atual da família parece ser uma boa alternativa para alguns casais. Não só porque a possibilidade de ter outra criança com A-T é real,
mas também porque as necessidades da família já são muitas e o aumento da mesma não
seria viável. Reﬂetir sobre essas opções é muito importante, antes que qualquer decisão
seja tomada. Além do mais, estar em contato permanente com os médicos mantendo-se
informado sobre os avanços da medicina pode ser útil para tomar a decisão mais adequada.

RECOMENDAÇÕES PARA IDENTIFICAR PORTADORES DE A-T
A questão que frequentemente vem à tona é se familiares, como tios, tias, primos e
irmãos, devem ser testados para determinar se são portadores ou não. Esta é uma questão
bastante complexa e que requer uma extensa discussão para elaborar todos os itens que
devem ser considerados.
Visto que não temos uma prevenção eﬁcaz ou estratégias de intervenção com relação
ao risco potencial de câncer de mama, não estão claros quais seriam os benefícios reais
de se saber se alguém é portador da A-T ou não. Isto é fato, pois as recomendações, até
agora, para portadores da A-T e não portadores, no que diz respeito ao câncer de mama
não diferem muito.
Uma segunda razão pela qual algumas pessoas desejam saber se são portadoras ou
não do gene da A-T é porque desejam evitar casar com outro portador e ter uma criança
com A-T. A probabilidade de isso ocorrer com um irmão portador saudável é de 2 em 3; a
probabilidade com uma tia ou tio portador é 1 em 2. A chance ao se casar com um portador
é de aproximadamente 1 em 200, e a de 2 portadores terem um ﬁlho com A-T é de 1 em
4. Desta maneira, a chance de um irmão ou tio/tia de paciente com A-T casar-se com um
portador da A-T e ter uma criança com A-T é de, aproximadamente, 1 em 1.200. É um risco
pequeno quando comparado a 1% da possibilidade de um problema grave em qualquer
gravidez. Além do mais, não é difícil tecnicamente perguntar se um parente de paciente
com A-T é portador ou não, mas é tecnicamente muito difícil saber se alguém na população
em geral é portador da A-T. Existem também opiniões divergentes sobre as estatísticas de
crianças com A-T que não chegaram a nascer. Até o momento, não existe nenhuma estatística para este assunto.
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A NEUROLOGIA E A ATAXIA TELANGIECTASIA
A relação entre a neurologia e a ataxia telangiectasia (A-T) é complexa. Aqueles que
têm a doença, os familiares, os terapeutas e neurologistas estão tentando descobri-la e
desmistiﬁcá-la. Todos nos perguntamos: “Como isto pode acontecer, se aquilo não é possível?”, pois se as variações de A-T são tantas e comprometem neurologicamente o cérebro,
como muitas partes dele funcionam quase que normalmente? Os portadores da A-T e seus
familiares buscam formas inteligentes de superar os danos. Este é um processo contínuo
que acontece quase que natural e inconscientemente, mas é também a base do desenvolvimento mais efetivo das terapias de tratamento. Abaixo, seguem descrições das mais
importantes e diferentes manifestações neurológicas da A-T.

Ataxia se refere à perda da coordenação motora.
Neurologistas usam a palavra ataxia para descrever um tipo especíﬁco de desajeitamento que surge de lesões nos nervos sensoriais, da parte de trás da medula espinhal,
ou do cerebelo que é o órgão responsável pelo controle dos movimentos. A ataxia pode
resultar de diferentes formas de doença, incluindo toxinas (ex. álcool), infecções (ex. síﬁlis),
tumores na medula espinhal ou cerebelo, doença dos nervos sensoriais periféricos e outras
doenças hereditárias e raras.
A ataxia observada nos pacientes com A-T parece relacionada com problemas no cerebelo. No começo da década de 1960, Boder e Sedgwick encontraram na autópsia de pacientes com A-T anormalidades no cerebelo. Baseados nessas observações denominaram
a doença de A-T. Este nome tem provado ser um auxílio para os médicos, mas também é
responsável por alguns desentendimentos sobre a doença. Enquanto muitas das anormalidades neurológicas são causadas por danos no cerebelo, muitos problemas podem ser
causados por danos em outras áreas do cérebro.

BREVE INTRODUÇÃO À NEUROANATOMIA
O cérebro é uma parte do sistema nervoso central que está dentro do
crânio. É composto por três partes: dois hemisférios cerebrais, o cerebelo e o tronco cerebral.
Os hemisférios cerebrais são a maior porção do cérebro humano. O córtex é a superfície ondulada dos hemisférios. Nesta parte é que ocorre o processo ﬁnal das sensações
periféricas (ex.: visão, audição e tato) e alguns controles dos movimentos (particularmente
das mãos e rosto).
No centro dos hemisférios localizam-se os núcleos da base, um grupo de estruturas
que ajuda no controle dos movimentos, particularmente dos movimentos posturais. Doenças mais conhecidas dos núcleos da base incluem o Mal de Parkinson e o Mal de Hunting-
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CAPÍTULO 4

PROBLEMAS NEUROLÓGICOS

ton. Anormalidades dos núcleos da base produzem problemas de controle do tônus muscular e de movimentos que os neurologistas chamam de extrapiramidais, que incluem rigidez
dos membros, movimentos extras anormais e tremores (contínua agitação involuntária de
um membro ou de uma parte do corpo).
O tronco cerebral é uma pequena estrutura que conecta os hemisférios e a medula
espinhal. Ele é extremamente importante, pois é onde são controladas muitas funções automáticas, incluindo respiração involuntária, ajuste de frequência cardíaca, controle do sono e
vigília e reﬂexos como engolir, vomitar, tossir, equilíbrio e controle do movimento dos olhos.
O cerebelo é a estrutura que se localiza atrás do tronco cerebral. Conhecemos menos
sobre as funções do cerebelo do que conhecemos sobre o tronco cerebral e os hemisférios.
Entretanto, sabemos que ele é importante para o aprendizado e para a habilidade na repetição de movimentos, tais como jogar uma bola ou completar um determinado passo de uma
dança. Há evidências de que o cerebelo seja responsável pelo comportamento não-verbal
e em tarefas aprendidas inconscientemente, tais como piscar como resposta a um sopro no
olho ou ao ruído.
Danos ao cerebelo produzem a ataxia cerebelar caracterizada por diferentes fatores.
Um exemplo bem conhecido são as alterações na fala, equilíbrio e movimentos anormais
que surgem por intoxicação alcoólica ou embriaguez.

Hemisférios

Cerebelo
Tronco central
Medula espinhal
Posterior

Nervo sensorial do membro

Fig. 4-1A: O sistema nervoso é composto pelo cérebro, a medula espinhal e nervos que se
ramiﬁcam para todas as partes do corpo.
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Corte do cérebro a partir da Fig. 4-1A

Hemisférios
Gânglio basal

Tronco cerebral
Cerebelo
Medula espinhal

Fig.4-1B: O cérebro é composto por três partes: dois hemisférios cerebrais, o cerebelo e o
tronco cerebral.

QUESTÕES NEUROLÓGICAS GERAIS DA A-T
A-T é similar e diferente das outras disfunções que envolvem o cerebelo. Ambos, A-T e
a doença clássica cerebelar, têm como característica comum o controle anormal dos movimentos coordenados. Em alguns casos, entretanto, pacientes com A-T parecem ter as funções cerebelares relativamente preservadas, pelo menos durante os primeiros dez anos de
vida ou mais. Ao mesmo tempo, existem outras anormalidades observadas nos movimentos
dos olhos, postura, modo de andar e falar, manifestados diferentemente daqueles que têm
somente os danos cerebelares puros. Todos esses aspectos serão revistos.

1. Partes do sistema nervoso não afetadas na A-T
É importante notar que a A-T não afeta todo o cérebro. Algumas áreas são particularmente vulneráveis na A-T, mas outras áreas funcionam normalmente por décadas em
quase todos os pacientes. Algumas estruturas cerebrais que parecem não serem afetadas
incluem as primeiras fases da visão na retina e no cérebro; a audição em todos os níveis;
equilíbrio (diferente da postura conforme descrição abaixo); os estágios ﬁnais do movimento dos olhos (conforme descrição abaixo); e em muitos pacientes, as funções do córtex que
permitem a compreensão da interação social e orientação de tempo, lugar e propósito.

Partes do sistema nervoso não afetadas na A-T
• Audição;
• Sensação de tempo, lugar e propósito (propriocepção);
• Habilidade para compreender as interações sociais;
• Visão (mas não movimento dos olhos).
Estas alterações cerebrais seletivas são enigmáticas porque a proteína ATM é produzida em todas as células cerebrais. A compreensão do porquê a perda da ATM é crítica para
a função normal em certas áreas, mas não em outras, poderá ajudar-nos a entender como
a sua perda prejudica o cérebro. Este entendimento certamente desenvolverá tratamentos
que minimizarão os prejuízos.
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Outra característica importante da A-T é que os pacientes são diferentes
entre si na gravidade do acometimento neurológico. As crianças diferem umas das outras nos tipos de alterações neurológicas e na época
que as apresentam.
2. Partes do sistema nervoso afetadas na A-T
A ﬁgura ilustra as diferentes formas dos danos neurológicos em sete pacientes com
A-T com idades semelhantes. Por exemplo, uma criança pode ter sérios problemas com
alimentação no ato de engolir (deglutição) enquanto tem menos diﬁculdade para andar.
Outra criança pode ter diﬁculdade no controle com a cabeça, enquanto a terceira criança
tem grandes diﬁculdades para caminhar. Apesar das grandes diferenças entre as crianças,
quando irmãos têm A-T, os perﬁs dos danos neurológicos tendem a ser similares.

Partes do sistema nervoso afetadas na A-T
• Postura;
• Marcha;
• Tônus;
• Movimento.
Crianças com A-T muitas vezes adotam posturas diferentes com a cabeça ou o tronco. A cabeça
penderá para uma das laterais, para frente ou para
trás e ﬁcará nesta posição por quase um minuto antes de corrigi-la, muitas vezes para outra posição
descentralizada. A mesma alteração postural pode
ser observada no tronco quando estiver sentado. O
limite da estabilidade postural é dado pela posição
das pernas e braços, os quais estão estendidos em
lados opostos para evitar o tombamento.
Algumas crianças com A-T nunca desenvolvem
esta postura compensatória, ela geralmente é observada em crianças menores. Com a progressão
da doença pode ocorrer o aumento do tônus ou rigidez no tronco e pescoço na tentativa de compensar o desequilíbrio. Não está claro se este problema
postural melhora com o passar dos anos ou se os
pacientes aprendem a compensá-lo através do aumento do tônus no tronco.

Fig 4-2: Pacientes A-T com idades aproximadas,
diferem na gravidade dos diferentes danos neurológicos.

26

48

deglutição

alimentação

olhos
1,0

postura/em pé

0,8
0,6
0,4

postura/sentado

marcha

peso/altura

neuropatias

postura/cabeça
movimentos

50

50

54

55

56

58

3. Sintomas neurológicos importantes na A-T
Sintomas neurológicos
• Andar (marcha) cambaleante (ataxia);
• Balanço da cabeça e do tronco;
• Movimentos involuntários dos membros (tremor, corea);
• Movimentos anormais dos olhos (apraxia oculomotora);
• Fala lenta e pastosa (disartria);
• Diﬁculdade para mastigar e engolir (disfagia).
Uma das características que diferenciam a A-T da ataxia de Friedreich (a mais comum
das ataxias genéticas em crianças) é a capacidade de saber onde os membros e tronco estão localizados no espaço sem olhar para eles. Nos primeiros estágios da doença, crianças
com ataxia de Friedreich são capazes de ﬁcar em pé sem se moverem. Quando fecham os
olhos, entretanto, eles oscilam e perdem o equilíbrio. Isto é diferente nas crianças com A-T
que quase sempre cambaleiam desde os primeiros dias que ﬁcam em pé, mas não ﬁcam
mais instáveis com os olhos fechados. Friedreich é uma disfunção dos nervos periféricos
que leva à perda da propriocepção (capacidade de sentir onde um membro está localizado
no espaço) assim como uma disfunção do cerebelo. Na A-T, mesmo nos casos mais avançados, não há alterações na propriocepção.
O modo de andar (marcha) na A-T é quase característico. As crianças caminham com
seus pés inadequadamente próximos um do outro e há tendência para cruzá-los. Geralmente preferem caminhar rápido ou correr. Algumas vezes, caminham inclinando o tronco
para frente, além das pontas dos pés. É curioso que a maior instabilidade ocorre enquanto
estão parados ou andando devagar. Quando aumentam a velocidade, o andar é regular e
mais seguro. É claro que a vantagem do aumento da estabilidade com a velocidade e o
equilíbrio aumenta a probabilidade de erro. Uma queda de uma posição em pé, normalmente é inofensiva, mas uma queda enquanto se corre quase sempre machuca. Crianças com
A-T constantemente criam estratégias para caminhar, ajustando risco entre a dor da queda
enquanto caminham rápido ou correm e o grande sentimento de instabilidade quando caminham devagar.
Há outras características na marcha que diferenciam a A-T de outras doenças cerebelares. Geralmente nas disfunções cerebelares, os indivíduos alargam suas passadas para
manter a estabilidade e compensar a falta de equilíbrio (por isso para testar o teor alcoólico, as instruções policiais são ﬁcar em pé e caminhar em linha reta). Apesar da lógica da
estratégia, portadores de A-T não são capazes de melhorar a postura em pé. O erro mais
frequente no andar é o fato de que as pernas estão excessivamente próximas (adução),
levando um pé a bater na outra perna enquanto dá outro passo, ou colocando o pé longe da
linha central das pernas, fazendo a criança tropeçar no próximo passo.
Portadores de A-T e aqueles com outras disfunções cerebelares têm diferença no tônus
muscular. Tônus é a palavra usada para descrever a contração do músculo quando não é
ativado para mover-se. Muitas disfunções cerebelares provocam uma diminuição no tônus.
Uma lesão física no cerebelo pode ser percebida quando ao se sentar em uma cadeira alta
e uma perna ﬁca bamboleante, movendo-se excessivamente para frente e para trás, antes
de se movimentar. Ao contrário, pacientes com A-T, geralmente têm tônus normal ou aumentado, chamado de rigidez pelos neurologistas. A rigidez pode ser observada na cabeça
e no tronco de crianças maiores e adolescentes com A-T. Pode também ocorrer aumento
quando há um grande esforço mental ou concentração durante movimentos difíceis, tais
como opor pernas e braços.
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Movimentos dos membros, onde não se pretendia nenhum movimento são chamados
de movimentos involuntários. Esses são os movimentos mais difíceis de deﬁnir, pois podem ser diferentes entre pessoas com a mesma doença ou variam na mesma pessoa em
épocas diferentes. Muitos desses movimentos que ocorrem quando o paciente está parado
ou por algum motivo, como levantar os braços para frente ou esticá-los, pode ser considerado uma forma de coréia (movimentos involuntários súbitos e irregulares) ou atetose
(movimentos irregulares constantes e lentos). A maioria das crianças com A-T apresenta,
no mínimo, movimentos irregulares de mãos e pés ao tentar ﬁcar parado.

Movimentos involuntários das mãos enquanto sentados tranquilamente
são mais observados em crianças mais velhas.
Em adolescentes os movimentos dos membros e do tronco podem tornar-se a característica mais problemática da A-T, pois são aumentados pela intenção de fazer alguma coisa.
A tarefa intencionada é quase que totalmente especíﬁca, como a tentativa de trazer uma
colher à boca ou escrever com uma caneta, (mas não apenas segurar). Estes movimentos
anormais são chamados de tremor de intenção se forem rítmicos, ou mioclonia de intenção, se envolve um solavanco não previsível. Em alguns casos, os movimentos extras
podem ser tão fortes que tornam os movimentos de destreza impossíveis.

MOVIMENTO DOS OLHOS
Sedgwick e Boder descreveram a “peculiaridade dos movimentos dos
olhos” como uma das características mais evidentes para o diagnóstico
da A-T.
Neurologistas estudam cuidadosamente o movimento dos olhos, pois os circuitos dos
três sistemas principais de controle são bem conhecidos e localizados em diversos pontos
importantes do cérebro. Muitas vezes
é possível tirar conclusões sobre diferentes problemas do cérebro, analisando os movimentos dos olhos. (Os
poetas chamam os olhos como “janela
da alma”, mas os mais prosaicos neurologistas dizem que o movimento dos
olhos é a “janela do cérebro”).
Veja capítulo “O olho e a visão”
para mais informações sobre o olho
e a visão, foco de lentes e movimento
simultâneos dos olhos para olhar um
objeto próximo.

Fig. 4-3: O controle dos movimentos
dos olhos é um processo complexo envolvendo diversas áreas do cérebro e o
órgão do equilíbrio no ouvido.
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Há três diferentes sistemas neurológicos que controlam o movimento horizontal dos
olhos. Dois destes ﬁcam ativados e desativados, balanceando um sistema com o outro
através da atenção ao que estamos olhando. O terceiro está ativo o tempo todo controlado
pelo órgão do equilíbrio do ouvido. Todos os três sistemas atuam por meio de uma conexão
central para o movimento lateral dos olhos no tronco cerebral. Este centro de controle coordena os neurônios, que sinalizam os movimentos musculares individuais dos olhos.
1. Movimentos sacádicos: O primeiro sistema que é controlado pela nossa atenção visual direcionando os movimentos dos olhos conhecidos como movimentos sacádicos (movimentos rápidos dos olhos de um ponto visual para o outro). Quando escolhemos olhar para
algo novo, mudando nossa atenção de um objeto para outro, a mudança de nossa atenção
leva a um movimento sacádico que orienta os olhos para o novo objeto. Cada movimento
sacádico tem três características que podem ser medidas com precisão (e não podemos
mudá-las pensando nelas). Primeiro há um tempo entre a mudança de atenção e o movimento dos nossos olhos. Segundo, a precisão da mudança do olhar é controlada. Em circunstâncias normais, os olhos pulam para um novo objetivo sem problemas. Se a distância
for muito pequena, o movimento sacádico é chamado de hipométrica. Se os olhos passam
o foco, o movimento sacádico é hipermétrico. Finalmente, uma vez iniciado o movimento
sacádico, a velocidade do movimento dos olhos é constante.
2. Seguimento visual: O outro sistema que é controlado por nossa atenção visual é chamado de seguimento visual. Enquanto observamos um objeto e ele se movimentar um pouco, nossos olhos automaticamente acompanharão o movimento do objeto com um desvio
da posição dos olhos. O seguimento é diﬁcilmente detectado. Podemos controlar nossa
atenção mas se considerarmos que o objeto nos interessa, não podemos suprimir o seguimento visual. Se o sistema do seguimento visual está deteriorado, os olhos não acompanharão o movimento do objeto, ﬁcando defasado. Se, mesmo assim, for interessante,
acompanharemos o objeto usando o sistema de movimentos sacádicos. Neste caso, os
olhos acompanharão o movimento do objeto, não por movimentos suaves, mas através de
rápidos e pequenos pulos para onde o objeto se movimentou. Isto também pode acontecer
com indivíduos normais se o sistema de seguimento visual estiver parcialmente desligado
devido à falta de atenção.
3. VOR: O terceiro sistema, chamado de VOR (Reﬂexo Vestíbulo-Ocular), está ativo o
tempo todo em que estamos acordados mesmo que esteja escuro. Recebe sinais do órgão
de equilíbrio dos ouvidos para ajustar os olhos a qualquer movimento da cabeça. Com a
rotação da cabeça, os ouvidos enviam um sinal ao sistema de controle dos movimentos
laterais dos olhos para mantê-los posicionados em relação ao alvo original.
O sistema de seguimento é ativamente utilizado para manter a posição dos olhos no
objeto da nossa atenção. Uma vez mudada a atenção, o sistema de seguimento muda para
o sistema de movimentos sacádicos e os olhos se dirigem para o novo objeto. O sistema de
seguimento visual é ativado novamente para manter a posição dos olhos direcionada para
o novo objeto pelo tempo em que ele for interessante.
Enquanto estes dois sistemas se revezam, o VOR se mantém em segundo plano ajustando a posição dos olhos ao movimento da cabeça em relação aos alvos visuais.
Normalmente, quando a atenção se alterna de um lugar para outro, pessoas normais
girarão a cabeça para o novo ponto de atenção. Por exemplo, quando mudamos a atenção da direita para a esquerda, a cabeça também irá mudar a posição da direita para a
esquerda. O conjunto complexo de ajustes que envolvem os movimentos sacádicos e VOR
torna possível aos olhos acompanhar corretamente de acordo com o movimento da cabeça.
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Nesse exemplo, o cérebro programará os movimentos sacádicos para mudar os olhos da
direita para a esquerda, medindo corretamente a distância do novo alvo. Ao mesmo tempo,
entretanto, quando giramos a cabeça da direita para a esquerda, o VOR capta a quantidade
exata daquela mudança de forma que os olhos não ultrapassem o objeto. Se a cabeça gira
completamente, o resultado é que não há movimento dos olhos, sendo que os olhos se
mantêm no centro da órbita ocular enquanto a cabeça gira para um novo objeto. Há um balanceamento perfeito entre as forças dos movimentos sacádicos da direita para a esquerda
e as forças do VOR da esquerda para a direita.
Indivíduos com A-T, normalmente desenvolvem problemas com os movimentos sacádicos e o seguimento visual. O sistema VOR e os centros motores ﬁnais que adicionam e
subtraem os impulsos dos movimentos sacádicos e seguimento visual , continuam normais.

A combinação do tipo de problema especíﬁco dos movimentos sacádicos, seguimento visual prejudicado e VOR normal causam os “movimentos de olhos peculiares” (algumas vezes chamados de apraxia oculomotora) encontrado com frequência na A-T.
Na A-T, os movimentos sacádicos estão anormalmente em estado latente, de maneira
que leva mais tempo para iniciá-los depois que a atenção tenha se transferido para um novo
objeto. Além disso, os movimentos sacádicos tendem a ser hipométricos ou menor que o
necessário para alcançar o objeto. Muitas vezes um segundo, terceiro ou quarto movimento
é necessário para mudar os olhos para um novo objeto. Quando o movimento sacádico,
que “leva os olhos”, estiver prejudicado, seu balanceamento anormal em relação ao VOR
aparece. No exemplo citado, com a mudança de atenção da direita para a esquerda, o
tempo para iniciar os movimentos sacádicos aumenta, retardando a mudança da posição
dos olhos enquanto que o VOR normal leva os olhos para a direita compensando a rotação
da cabeça para a esquerda. Somente depois de um segundo desejo os olhos iniciam seus
movimentos sacádicos para o novo objeto, que está agora em frente a face devido à rápida
rotação da cabeça. Os olhos poderão necessitar de diversos movimentos sacádicos hipométricos para ﬁnalmente serem capazes de centrar no novo objeto da atenção visual.
Pacientes com A-T, também têm problemas para movimentos do seguimento visual.
Quando um objeto se move para um lado, eles normalmente têm de usar o sistema de movimentos sacádicos (com todos os problemas vinculados) para manter os olhos focados ou
próximos ao objeto. Há também um problema no balanceamento entre o seguimento visual
prejudicado e o VOR normal. Isso é mais difícil de observar olhando-se diariamente para
uma criança com A-T, mas é uma das primeiras características anormais dos movimentos
dos olhos que um neurologista treinado observa. Quando a cabeça acompanha um objeto
em movimento lento, como por exemplo, um cachorro andando da direita para a esquerda,
os olhos ﬁcarão atrasados mesmo que a cabeça esteja acompanhando corretamente o
movimento do objeto.

A FACE, A VOZ E A DEGLUTIÇÃO
Semelhante aos outros prejuízos neurológicos da A-T, problemas com a face e os músculos bulbares (músculos da boca e garganta), são diferentes entre indivíduos, porém parecidos nas suas características.
Neurologistas diferenciam o ato de falar e a linguagem, pois problemas no cérebro podem afetá-las de maneiras diferentes. Problemas no cérebro que prejudicam a linguagem
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em maneiras especíﬁcas são chamados de afasia. Uma pessoa com afasia terá diﬁculdade
na compreensão, no processamento ou no falar a linguagem normal, mas será capaz de
produzir todos os sons da fala. Por outro lado, a diﬁculdade de produção da fala é chamada
de disartria. Embora, algumas vezes, isso possa ser difícil de determinar, as evidências perceptíveis recomendam fortemente que a maioria das diﬁculdades com comunicação na A-T
é do tipo disartria. Crianças com A-T podem articular normalmente a maioria dos sons básicos da fala. Elas têm diﬁculdade, no entanto, de combinar rapidamente sons para formar
palavras e frases. Em muitos casos, as crianças com A-T, falam de uma maneira diferente,
com frases curtas, voz suave e há um retardo para iniciar a fala.

Quando um interlocutor paciente dá a oportunidade a uma pessoa com
A-T de falar, a fala é mais fácil de entender do que poderia ser esperado.
Nesse aspecto, a A-T parece ser diferente de muitas outras disfunções atáxicas. É difícil
descrever exatamente qual a diferença entre afasia e disartria, porém indivíduos que acompanham muitos pacientes com A-T desenvolveram a sensibilidade de que muitas vezes
somente escutando a fala, possam conﬁrmar ou não o diagnóstico.
Na conversação diária, usamos tanto a comunicação verbal (fala) e a não verbal. A
comunicação não verbal refere-se a gestos faciais e movimentos corporais que realçam
o signiﬁcado do que queremos dizer ou comunicar sem palavras. Percebemos muito observando o movimento dos olhos e os movimentos sutis da face da pessoa com quem
estamos conversando. Esta é a razão de conversarmos de forma diferente quando estamos ao telefone e quando estamos frente a frente. Muitos indivíduos com A-T apresentam
uma diminuição desses movimentos e expressões faciais espontâneas. Movimentos faciais
mais amplos, como um largo sorriso ou o franzimento das sobrancelhas são relativamente
preservados. A parte de baixo do rosto parece ser mais afetada, portanto as sobrancelhas
são mais expressivas do que o restante da face. Esta diﬁculdade com a expressão facial dá
a impressão errônea de que a criança com A-T está desinteressada ou não está prestando atenção na conversa. Pode também subconscientemente frustrar os ouvintes. Aqueles
que conhecem adultos e crianças com A-T aprendem a compensar a perda deste canal de
comunicação. Crianças que se mostram aparentemente desinteressadas na conversação
podem recapitular alguns dos detalhes essenciais mais tarde ou fornecer um resumo que
descreve a interação total.
Diﬁculdades na deglutição e aspirar a comida e saliva (através da traquéia) são muito
comuns, especialmente em pacientes com A-T acima de 10 anos (ver capítulo “Alimentação
e deglutição). É desconhecido o porquê da aspiração ser tão comum na A-T. Embora existam algumas características inconfundíveis na diﬁculdade de deglutição na A-T, também é
verdade que problemas com a aspiração silenciosa acontecem em outras disfunções neurológicas. O reﬂexo de proteção primária (ex. engolir) da orofaringe (parte da faringe entre
o palato mole e a borda superior da epiglote), é aparentemente normal, porém mais complicados são os reﬂexos do engolir nos centros altos e que podem ser o foco da anormalidade
neurológica.

OS NERVOS PERIFÉRICOS
Muitas das disfunções características das ataxias têm uma proeminente neuropatia periférica ou danos nos nervos sensoriais ou motores que carregam os impulsos entre os
membros e a coluna vertebral. A A-T tem esta característica. Os nervos sensoriais e motores são ambos afetados. Entretanto, a neuropatia da A-T é geralmente branda durante
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os primeiros anos de vida e os primeiros sinais clínicos da neuropatia geralmente não são
evidentes até o começo da segunda década. Algumas crianças têm prejuízos neurológicos
adicionais aos problemas descritos que se dá no centro do controle dos movimentos. Curiosamente, alguns dos indivíduos com A-T branda, podem ter relativamente mais problemas
com a neuropatia de que com a coordenação. Estes indivíduos apresentam relativa fraqueza e sensações diminuídas nos pés que podem adicionar diﬁculdades na coordenação
central quando esta se desenvolve mais lentamente.

ALGUNS COMENTÁRIOS SOBRE AS TERAPIAS NEUROLÓGICAS
Outros capítulos deste manual abrangem grande parte do que é conhecido de ajuda
para a A-T. Geralmente não é muito útil tentar melhorar um problema através de um treinamento especíﬁco para este prejuízo. Por exemplo, a escrita legível raramente melhora,
mesmo após um treinamento adicional. Entretanto, há deﬁnitivamente, um papel da terapia
de sugerir, avaliar e reﬁnar os vários jeitos que poderiam ser úteis na realização das mesmas tarefas, ou similares, usando uma estratégia diferente. Estas alternativas são úteis em
todos os estágios da doença, algumas vezes surgem naturalmente e outras vezes surgem
de insights úteis e criativos dos terapeutas.

“Estratégias alternativas” podem ser úteis para realizar as mesmas
atividades ou similares usando maneiras diferentes. Elas são úteis em
todos os estágios da doença.
Atualmente, não há medicação apropriada para os problemas dos movimentos em todos os pacientes. Remédios úteis para alguns tratamentos em outras doenças do movimento, como na doença de Parkinson, podem ser úteis para certos pacientes com problemas de
movimentos especíﬁcos. É uma área que precisa de pesquisas cuidadosas e sistemáticas.
Um comentário especial sobre os problemas na leitura pode ser importante aqui. Os
problemas com leitura são relativos ao aumento da diﬁculdade no movimento ocular rápido
de um ponto de atenção para o outro. Deste modo, quase sempre é possível ler, mas eventualmente exige um esforço maior que a recompensa. É como tentar ler um livro enquanto
se está num trem movendo-se aos trancos – embora seja possível ler, há diﬁculdade em
reter o que foi lido e aproveitar o processo. Embora a leitura seja parte importante do aprendizado, é conveniente investir cedo no desenvolvimento de alternativas antes que comece
a ﬁcar mais difícil. Por exemplo, pessoas naturalmente aprendem por diferentes métodos,
algumas tomam nota cuidadosamente, outras ouvem leituras com atenção e outras dormem durante as aulas e lêem as anotações dos colegas de classe durante a noite. Estas
diferenças provavelmente reﬂetem as diversas habilidades que os estudantes aprendem a
explorar para seu melhor proveito. Aprender através de informações auditivas – ouvir atentamente – não é o meio de aprendizado preferido de todo mundo, mas para portadores de
A-T, é deﬁnitivamente outra dimensão das funções neurológicas que permanece possível
por muitos anos enquanto outras capacidades são perdidas.

Deste modo, é conveniente treinar uma boa audição mesmo enquanto a
leitura é possível, para desenvolver uma habilidade que sempre estará
presente enquanto outras áreas tornam-se mais difíceis.
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AS FUNÇÕES DO SISTEMA IMUNOLÓGICO
O sistema imunológico tem duas grandes funções:
1. Reconhecer substâncias estranhas ao corpo e
2. Reagir contra elas.
Essas substâncias estranhas (ou antígenos) podem ser microrganismos que causam
doenças infecciosas, órgãos ou tecidos transplantados ou mesmo tumores “estranhos” que
crescem no nosso próprio corpo. O funcionamento adequado do sistema imunológico fornece proteção das doenças infecciosas, é responsável pela rejeição dos órgãos transplantados e provê proteção contra o câncer.

Amigdala
Timo
Nódulos
linfáticos
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Medula
óssea
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Uma das mais importantes funções do sistema imunológico é proteger-nos contra doenças infecciosas. O corpo
humano tem contato constante com uma grande variedade
de microrganismos tais como bactéria, vírus e fungo. Estes
microrganismos podem provocar infecções – umas relativamente comuns e sem gravidade e outras menos comuns e
mais sérias. Por exemplo, o indivíduo comum tem diversos
“resfriados” por ano causados por uma grande variedade de
vírus respiratórios. Outros vírus podem causar infecções no
fígado (hepatite) ou infecções no cérebro (encefalite), que
são muito mais graves. Algumas infecções bacterianas são
mais comuns e com pouca gravidade, como amidalite, otites
e infecções de pele (impetigo). Ocasionalmente, algumas infecções bacterianas podem ser muito sérias: quando afetam
a membrana que recobre o cérebro (meninge), provocando
a meningite, ou a que envolve o osso (osteomielite) ou articulações (pio artrite).
Fig.5-1: Partes importantes do sistema imunológico.

Qualquer que seja a infecção, o sistema imunológico é responsável pela defesa do indivíduo contra os microrganismos invasores. O sistema imunológico normal fornece à pessoa
a possibilidade de matar o microrganismo invasor, limitar a propagação da infecção e possibilitar a recuperação. Um sistema imunológico anormal não é capaz de matar com eﬁciência
o microrganismo. A infecção poderá se espalhar e caso não seja tratada poderá ser fatal.

Assim sendo, os pacientes com um sistema imunológico deﬁciente frequentemente têm uma maior suscetibilidade às infecções.
Em alguns indivíduos, o defeito do sistema imunológico é pequeno e as infecções ocorrem com pouca frequência e sem grandes consequências. Em outros, com um maior com-
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CAPÍTULO 5

IMUNODEFICIÊNCIA

prometimento do sistema imunológico, as infecções podem ser graves ou causadas por
microrganismos oportunistas.
O sistema imunológico protege nosso organismo de microorganismos e de outros antígenos estranhos. Os componentes do sistema imunológico estão presentes no sangue, no
timo, nos nódulos linfáticos, na medula dos ossos e no baço. Se uma infecção se inicia em
um lugar que tem poucos componentes de defesa, como a pele, ocorre uma ativação dos
mecanismos de defesa local que recrutam células para que cheguem ao foco infeccioso e
controlem a infecção. Essa é a razão pela qual os nódulos linfáticos do pescoço aumentam
de tamanho durante uma infecção de garganta e o pus (formado pela ação protetora das
células brancas do sangue) se forma em uma infecção cutânea.
COMPONENTES DO SISTEMA IMUNOLÓGICO NORMAL
O sistema imunológico é composto por uma variedade de diferentes tipos de células e
proteínas. Cada componente realiza uma função especíﬁca visando reconhecer e/ou reagir
contra antígenos estranhos como microrganismos. Para alguns componentes, o reconhecimento dos microrganismos é sua principal e única função. Outros componentes funcionam
principalmente para reagir contra os microrganismos. Há ainda, outros componentes que
atuam tanto para reconhecer quanto para reagir contra os microrganismos e outras substâncias estranhas ao corpo.
Como o bom funcionamento do sistema imunológico é crítico para a sobrevivência,
muitas funções podem ser realizadas por um ou mais componente deste sistema. Essa redundância atua como um fator de proteção pois se um dos componentes do sistema estiver
faltando ou funcionando mal, um outro componente pode compensar pelo menos algumas
de suas funções.

Os principais componentes de um sistema imunológico são:
• Linfócitos B;
• Linfócitos T;
• Fagócitos;
• Complemento.

Fig. 5-2: Células do sistema imunológico originam-se na medula óssea e são distribuídas
pelo corpo.
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1. Linfócitos B: são células brancas do sangue cuja principal função é produzir anticorpos, algumas vezes chamados de células B ou imunoglobulinas. São produzidos na medula
óssea e após diferenciação migram para outros órgãos linfóides, como linfonodos (gânglios), baço, intestino e corrente sanguínea. Quando estes linfócitos entram em contato
com substâncias estranhas (antígenos), se transformam em plasmócitos que são as células
produtoras de anticorpos. Estes estão presentes em todo o organismo: sangue, secreções
respiratórias e intestinais e até mesmo nas lágrimas.
Anticorpos são proteínas presentes no soro com capacidade de se ligar a antígenos,
neutralizando-os. Existem anticorpos especíﬁcos para cada antígeno estranho com o qual
temos contato. Assim sendo, existem anticorpos que neutralizam o vírus da poliomielite,
outros que atuam contra a bactéria que causa difteria e outros que combatem o vírus do
sarampo. A variedade de anticorpos diferentes é tão grande que os linfócitos B podem reconhecer praticamente todo microrganismo presente em nosso meio ambiente. Quando o
anticorpo reconhece um microrganismo estranho, ele o ataca e estimula outros componentes do sistema imunológico para ﬁnalmente destruir o microrganismo.
O nome químico dos anticorpos é imunoglobulinas. Assim como os anticorpos apresentam ampla diversidade para se ligar aos diferentes microrganismos, existem diferentes
classes de anticorpos que variam em relação a suas funções no organismo. Essa função
especializada é determinada pela estrutura química do anticorpo.
Existem cinco classes de imunoglobulinas:
• Imunoglobulina G (Ig G)
• Imunoglobulina A (Ig A)
• Imunoglobulina M (Ig M)
• Imunoglobulina E (Ig E)
• Imunoglobulina D (Ig D)
Cada classe de imunoglobulinas tem uma característica química especial, que lhe fornece algumas vantagens. Por exemplo, anticorpos da classe IgG são formados em grandes
quantidades e podem se deslocar da corrente sanguínea para os tecidos. A IgG é a única
classe de imunoglobulina que atravessa a placenta transferindo a imunidade da mãe para
o feto. Anticorpos da classe IgA são produzidos próximos às membranas do muco e estão
presentes em secreções como lágrimas, bile, saliva e muco que protegem a vias respiratórias e gastrointestinal contra as infecções. Os anticorpos da classe IgM são os primeiros
formados em resposta a infecções, sendo muito importantes durante o início de uma infecção. Anticorpos da classe IgE são responsáveis pelas reações alérgicas. A função do IgD
ainda é desconhecida.

Os anticorpos nos protegem de infecções agindo de diferentes maneiras.
Por exemplo, alguns microrganismos têm de se unir às células do corpo antes que possam causar infecções, mas os anticorpos podem neutralizar estes microrganismos interferindo com sua capacidade de aderir às células. Anticorpos ligados a microrganismos podem
ativar um grupo de proteínas chamadas “complemento”, que destrói diretamente bactérias
e vírus. Quando as bactérias estão “revestidas” por anticorpos ﬁcam mais fáceis de serem
fagocitadas (ingeridas) e destruídas por células denominadas fagócitos. Todas essas ações
dos anticorpos impedem microrganismos de invadir facilmente nosso organismo onde poderiam causar sérias infecções.
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Linfócitos B

Anticorpos

Fig. 5-3: Os linfócitos B produzindo os anticorpos.
2. Linfócitos T: são também células do sistema imunológico, algumas vezes chamadas
de células T. Estes linfócitos não produzem anticorpos mas agem destruindo vírus, fungos
ou tecidos transplantados, além de atuar como reguladores do sistema imunológico.
Os linfócitos T se desenvolvem a partir de células-tronco presentes na medula óssea.
No início da vida do feto, essas células imaturas migram para o timo, que é um órgão localizado no tórax, onde estas células irão amadurecer e se transformarão em linfócitos T
maduros (o “T” indica timo). Os linfócitos T maduros deixam o timo e migram para outros
órgãos do sistema imunológico como o baço, nódulos linfáticos, medula óssea e o sangue.
Cada linfócito T reage com um antígeno especíﬁco, assim como cada molécula do anticorpo reage com um antígeno especíﬁco. A variedade dos linfócitos T é tão grande que o
corpo pode reagir contra praticamente qualquer antígeno.
Existem diferentes tipos de linfócitos T, como citotóxicos, efetores e auxiliadores. Cada
um tem uma função diferente no sistema imunológico.
Os linfócitos T citotóxico ou efetores são os que atuam na destruição dos microrganismos invasores. Protegem o corpo de algumas bactérias e vírus que têm a capacidade de
sobreviver e até se reproduzir dentro das próprias células do organismo. Os linfócitos T citotóxicos também respondem a tecidos estranhos ao corpo, como, por exemplo, ao transplante de órgãos. Os linfócitos T migram para a área da infecção ou para o tecido transplantado
e uma vez no local, destróem os antígenos.
Os linfócitos T auxiliadores, ajudam os linfócitos B na produção de anticorpos (IgG, IgA
e IgE) e auxiliam os linfócitos T citotóxicos no ataque a substâncias estranhas.
3. Fagócitos: são células especializadas do sistema imunológico capazes de ingerir e
matar microrganismos. Essas células, como as outras do sistema imunológico, se desenvolvem das células tronco da medula óssea. Quando amadurecidas, migram para praticamente todos os tecidos do corpo, sendo especialmente importantes na corrente sanguínea,
baço, fígado, nódulos linfáticos e pulmões.
Existem muitos tipos de células fagocíticas. Leucócitos polimorfonucleares (neutróﬁlos ou granulócitos) são normalmente encontrados na corrente sanguínea, podendo migrar
para a área infectada em minutos. O número dessas células aumenta rapidamente durante
uma infecção para um melhor combate ao antígeno. Também são as células fagocíticas que
deixam a corrente sanguínea e se acumulam nos tecidos nas primeiras horas da infecção
sendo responsáveis pela formação de pus. Outro tipo de fagócitos são os monócitos encontrados na corrente sanguínea e que se depositam nas paredes dos vasos sanguíneos
do fígado e do baço; nessas posições atuam, capturando microrganismos que passam no
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sangue. Quando os monócitos deixam a corrente sanguínea e penetram nos tecidos, mudam de formato e de tamanho, tornando-se macrófagos.
Os macrófagos têm inúmeras funções na defesa do corpo contra as infecções. Têm a
capacidade de sair da corrente sanguínea e penetrar no tecido no local da infecção; uma
vez presentes na área da infecção, digerem os microrganismos agressores. A ingestão
dos microrganismos pelas células fagocíticas é mais fácil quando eles são revestidos por
anticorpos, por complemento ou por ambos. Uma vez que os fagócitos engolem o microrganismo, inicia-se uma série de reações químicas na célula que terá como resultado a morte
do microrganismo.

Organismo
infeccioso Macrófago
Fig. 5-4: Fagocitose.
5. Complemento: é um sistema composto de aproximadamente 20 proteínas do soro, que
funcionam ordenadamente e de maneira integrada, e ajudam a defender contra a infecção
produzindo inﬂamação.
Alguns dos fatores do sistema complemento são produzidos por macrófagos. Para poder
executar suas funções protetoras, os componentes do complemento devem se transformar de uma forma inativa para uma forma ativa. Algumas vezes os microrganismos devem
inicialmente se unir ao anticorpo, de modo a ativar o complemento. Em outros casos, os
microrganismos podem ativar o complemento diretamente. Uma vez que o sistema complemento for ativado, poderá ter um importante número de funções na defesa contra as infecções. Uma das proteínas do sistema complemento recobre o microrganismo, tornando mais
fácil sua ingestão pelas células fagóticas. Outros componentes atuam enviando sinais químicos para atrair células fagócitas para a área infectada. Finalmente, quando todo o sistema
complemento estiver instalado na superfície do algum microrganismo, cria-se um complexo
que poderá perfurar a membrana (invólucro externo) do microrganismo matando-o.

SISTEMA IMUNOLÓGICO NA A-T
Muitos, mas não todos os pacientes com A-T têm anormalidades do sistema imunológico. As anormalidades mais comuns são as deﬁciências
dos anticorpos e a redução dos linfócitos que circulam na corrente sanguínea.
ANORMALIDADES DOS ANTICORPOS
Aproximadamente dois terços dos pacientes com A-T têm deﬁciência do IgA. Essa imunoglobulina é especialmente importante na defesa das superfícies mucosas como as vias
respiratória e intestinal, as quais estão em contato com o ambiente externo.
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A deﬁciência de IgA é um problema relativamente comum, ocorrendo em aproximadamente uma entre quinhentas pessoas. A maioria dessas pessoas não apresenta infecções
graves, no entanto, um pequeno número de pacientes com deﬁciência de IgA têm infecções
de repetição. Nestes casos pode haver associação com outras alterações do sistema imunológico, como deﬁciência de subclasse de IgG. A maioria dos pacientes com deﬁciência de
IgA não tem problemas com infecções. Os que têm infecções normalmente têm problemas
adicionais no sistema imunológico ou outras predisposições para desenvolver infecções
(por exemplo, aspiração de alimentos e ﬂuídos nos pulmões).
Atualmente, não existem terapias conhecidas para aumentar a produção de IgA nem
tampouco é possível produzir IgA sintético. Outras estratégias são usadas, às vezes, durante os meses de inverno, reduzindo os contatos com pessoas infectadas e/ou, usando
antibióticos proﬁláticos.
Outro problema nos pacientes com A-T é a deﬁciência de IgG2; esta subclasse de IgG é
muito importante na defesa do organismo contra bactérias encapsuladas. Essas bactérias
são recobertas por uma cápsula e normalmente causam infecções no ouvido, brônquios e
pulmões.
Algumas vezes esses problemas com imunidade podem ser superados com imunização, vacinas contra Haemophilus inﬂuenza e pneumococo. Estas estão disponíveis comercialmente e muitas vezes ajudam a aumentar as respostas dos anticorpos mesmo em
indivíduos com deﬁciência de IgG2. Se as vacinas não ajudam e os pacientes continuam
com problemas infecciosos, tratamento com gamaglobulina pode ajudar (veja abaixo, IV
infusões de anticorpos coletados de indivíduos normais).
Uma reduzida percentagem de pacientes com A-T tem uma grande anormalidade na
produção de anticorpos. Esses pacientes produzirão IgG, IgA ou IgM em quantidades reduzidas e são suscetíveis a infecções respiratórias e/ou gastrointestinais. Nesses casos, a
terapia com gamaglobulina é absolutamente necessária.
Finalmente, 10 a 15% de todos os pacientes com A-T terão anormalidades em que um
ou mais tipos de imunoglobulinas estarão em níveis muito elevados. Em poucos casos, os
níveis de imunoglobulinas poderão estar tão alterados que o sangue se torna espesso, não
ﬂuindo devidamente. A terapia para esse tipo de problema deverá ser especíﬁca para cada
caso, dependendo da gravidade.
Para a maioria dos casos dos pacientes com A-T, a imunodeﬁciência observada na infância (por volta dos cinco anos de idade) não deve ter alteração no decorrer de sua vida.
Provavelmente não vale a pena repetir dosagem das imunoglobulinas em intervalos ﬁxos e
regulares. No entanto, se as infecções passarem a ter maior frequência, torna-se importante reavaliar as funções imunológicas e, caso tenha havido alteração, deverá ser indicada
uma nova terapia.

BAIXO NÚMERO DE LINFÓCITOS
A maioria dos pacientes com A-T tem número reduzido de linfócitos no sangue. Este
problema parece relativamente estável com a idade e poucos têm uma redução progressiva
da contagem dos linfócitos com o envelhecimento. Normalmente, os pacientes com número
reduzido de linfócitos têm maiores risco de infecções; eles podem ter complicações com
vacinas de vírus vivos (sarampo, caxumba, rubéola e catapora), infecções virais graves ou
crônicas.
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Também podem apresentar infecções por fungos na pele e região genital ou infecções
oportunistas (como pneumonia pelo Pneumocistis que não ocorre em indivíduos com a
função imunológica normal). Felizmente, embora o número de linfócitos seja muitas vezes
reduzido em pacientes com A-T, os problemas de infecções diﬁcilmente aparecem. A única
exceção à regra é que muitos pacientes com A-T têm problemas crônicos ou de repetição
com verrugas nas mãos e pés.

Recomendações gerais
• Todo paciente com A-T deve ter pelo menos uma avaliação imunológica detalhada;
• Se tiver resposta adequada à vacinas de microrganismos mortos
[difteria, tétano ou H.inﬂuenzae tipo b (HiB)], todas as outras vacinas,
incluindo sarampo, caxumba, rubéola e varicela, devem ser aplicadas;
• As vacinas contra gripe e pneumococo serão de grande ajuda;
• Se houver um aumento nas infecções com o passar dos anos:
- Reavaliar o sistema imunológico;
- Avaliar a deglutição e presença de aspiração pulmonar.
RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS
Todos os pacientes com A-T devem fazer pelo menos uma avaliação imunológica detalhada que veriﬁque o número e tipo de linfócitos do sangue (linfócitos T e B), os níveis de
imunoglobulinas (IgG, IgA e IgM) e as respostas de anticorpo a antígenos T-dependente (ex.
Tétano, Haemophilus inﬂuenzae tipo B) e T-independente após imunização (Pneumo23®).
Os exames não precisam ser repetidos a não ser que o paciente tenha infecções.
Se os exames indicarem alterações importantes, seu médico deverá discutir várias opções de tratamentos. A ausência de imunoglobulinas ou de resposta adequada à vacina poderão ser tratados com infusões de imunoglobulina intravenosa (IGIV) ou com antibióticos
proﬁláticos, minimizando o risco de infecções. Se a função imunológica for normal, deverão
ser aplicadas todas as vacinas do calendário oﬁcial e as especiais para reduzir o risco infecções pulmonares.
O paciente e os familiares deverão ser vacinados contra a gripe no outono. Está disponível a vacina conjugada do pneumococo para 7 diferentes sorotipos. Para pacientes menores
de 2 anos, deverão ser dadas 3 doses dessa vacina com intervalo de 2 meses. Seis meses
depois, de a nova vacina haver sido aplicada, e a criança tendo mais de 2 anos de idade,
deverá ser aplicada a vacina polissacarídea para 23 sorotipos (Pneumo23®). A imunização
com a vacina Pneumo23® deverá ser repetida a cada 5 anos, após a primeira dose.
Em pacientes com níveis muito reduzidos ou ausentes de IgA, existe um risco aumentado da reação após uma transfusão de sangue. Não há necessidade de usar “pulseiras de
alerta”, mas tanto a família como o médico deverão estar atentos se houver necessidade de
uma operação eletiva e uma transfusão de células vermelhas, estas deverão ser tratadas
para evitar o risco de uma reação alérgica.
Finalmente, é importante enfatizar que se um paciente com A-T desenvolver um aumento do número de infecção no trato respiratório, especialmente acompanhado por problemas
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de baba, tosse, engasgo ou comer muito devagar, deve-se pensar em alteração da deglutição com aspiração pulmonar.

TERAPIA DE IMUNOGLOBULINA INTRAVENOSA (IGIV)
Indivíduos que não são capazes de produzir quantidades adequadas de imunoglobulinas ou anticorpos poderão se beneﬁciar com uma terapia de reposição de IGIV.
O termo gamaglobulina refere-se à fração química do sangue que contém imunoglobulinas ou anticorpos. A terapia com IGIV não deve ser usada para pacientes que tenham
somente deﬁciência de IgA.
Linfócitos B maduros (células do plasma) quando encontram antígenos (microrganismos) produzem anticorpos que são liberados na corrente sanguínea. Para produzir comercialmente anticorpos que são aplicados nos pacientes, os anticorpos deverão ser puriﬁcados (extraídos) do sangue de pessoas saudáveis e normais. O sangue de cada doador é
cuidadosamente testado, veriﬁcando se existe alguma doença transmissível como AIDS ou
hepatite e se houver qualquer suspeita dessas doenças o sangue é descartado.
O sangue coletado é de aproximadamente 10.000 pessoas para cada lote do produto. Como distintas pessoas são expostas a diferentes germes, recolher sangue de tantas
pessoas diferentes é a melhor maneira de assegurar que o produto ﬁnal da IGIV conterá
anticorpos dos mais diferentes tipos de germes.
O primeiro passo na produção de IGIV é remover todas as células brancas e vermelhas
do sangue. Depois, as imunoglobulinas são puriﬁcadas através de processos bioquímicos
a base de álcool. O processo resulta na puriﬁcação dos anticorpos da classe (IgG), mas
permanecem traços de IgA e IgM.
O processo de puriﬁcação também retira proteínas do sangue e é muito efetivo para
matar vírus e outros germes que possam estar no sangue. A IGIV puriﬁcada tem sido usada
há aproximadamente 40 anos e é extremamente segura. Somente uma vez, um produto
produzido nos EUA transmitiu uma doença contagiosa. Devido a mudança no processo de
fabricação em meados de 1990 uma empresa produziu IGIV contendo vírus da hepatite C.
Desde o surto de hepatite C, todos os fabricantes dos EUA tiveram que adicionar processos
para bloquear qualquer vírus que tenha escapado ao processo de puriﬁcação pelo álcool.

As duas maneiras de aplicar a gamaglobulina nos pacientes são injetáveis, sendo injeção intramuscular ou intravenosa
Os produtos intramusculares têm sido usados há décadas e continuam a ser empregados para dar aos indivíduos normais um reforço de anticorpos após terem sido expostos
a uma doença especíﬁca como a hepatite. Os mesmos produtos foram usados por muitos
anos para tratar pacientes com imunodeﬁciência. Infelizmente, pacientes com imunodeﬁciências necessitam de injeções frequentes com doses muito maiores do que as usadas em
indivíduos normais. Essas injeções intramusculares são muito doloridas e somente pequenas doses de gamaglobulina podem ser dadas dessa maneira.
No início dos anos 80, novos processos produtivos foram desenvolvidos permitindo que
os produtos de gamaglobulina pudessem ser injetados na veia. Existem hoje inúmeros produtos da gamaglobulina aprovados nos EUA para uso intravenoso.
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Os novos produtos IGIV são normalmente muito bem tolerados pelos pacientes. Podem
ser administrados tanto em uma clínica como na casa do paciente. Uma infusão típica leva
de 2 a 4 horas do início ao ﬁm.
A maioria dos pacientes não tem efeitos colaterais quando da aplicação intravenosa,
que pode, no entanto, causar um pouco de febre ou dor de cabeça. Esses sintomas podem
ser aliviados ou eliminados aplicando a medicação mais lentamente.
A dose da IGIV varia de acordo com o peso e o quadro clínico do paciente. As aplicações são geralmente feitas em intervalos que variam entre 2 a 4 semanas, podendo ser
dadas com maior ou menor frequência dependendo da necessidade de cada paciente.
É importante lembrar que embora os atuais produtos de IGIV sejam muito bons, eles
não são exatamente iguais aos fornecidos pela natureza. A gamaglobulina fabricada é quase IgG pura, e assim sendo há pequena transferência de IgA ou IgM ao paciente. As funções protetoras especíﬁcas dessas imunoglobulinas não são substituídas. Uma das razões
para que os pacientes com deﬁciência de anticorpos sejam mais suscetíveis à infecções
respiratórias mesmo recebendo IGIV, talvez devido ao fato de que o IgA nos tratos das mucosas das vias respiratórias não seja adicionado.
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CAPÍTULO 6

CUIDADOS GERAIS DURANTE AS INFECÇÕES
Howard M. Lederman - M.D., Ph.D.,
Professor of Pediatrics, Medicine and Pathology
Division of Pediatric Allergy and Immunology, Johns Hopkins Hospital
Baltimore - EUA

Este capítulo fornece informações básicas sobre algumas doenças que seu ﬁlho poderá
ter. Tentamos deﬁnir os termos médicos mais usados relativos a essas doenças além de
descrever seus sintomas característicos. Também sugerimos medidas gerais destinadas a
aliviar os sintomas e prevenir as complicações.
É importante enfatizar a necessidade da comunicação e supervisão de um médico durante a infecção. Mesmo a frequência de uma doença pequena deverá ser informada, pois
poderá inﬂuenciar as decisões acerca de uma terapia preventiva tal como gamaglobulina e
antibióticos.

O tratamento médico e os cuidados a qualquer indivíduo com deﬁciência imunológica tem como objetivo conseguir:
1. A redução da frequência das infecções;
2. Prevenir as complicações;
3. Evitar que uma infecção aguda se torne crônica.
O paciente, a família e o médico devem trabalhar em conjunto para que os objetivos sejam
alcançados.

Prevenção de infecção
• Lave as mãos antes de tocar qualquer parte do rosto (especialmente
olhos, nariz e boca);
• Vacine-se conforme prescrição do seu médico, incluindo a vacina
contra a gripe e pneumonia;
• Fique longe de pessoas com febre, muita tosse ou diarréia.
DOENÇAS ESPECÍFICAS
1. Conjuntivite: Nos pacientes com A-T, muitas vezes os olhos ﬁcam vermelhos por causa
da telangiectasia. Isso é devido a um aumento anormal dos vasos sanguíneos. Telangiectasia não é causada por infecções e não é contagiosa. Crianças com A-T não devem faltar
à aula devido a telangiectasia. Por outro lado, conjuntivite é uma inﬂamação da cobertura
da pálpebra e da membrana que recobre a camada externa do globo ocular (conjuntiva).
Conjuntivite pode ser causada por uma bactéria, vírus ou por produtos químicos que irritam
como, por exemplo, fumaça ou sabão. Poderá ocorrer isoladamente ou aparecer associada
com outras doenças como, por exemplo, um resfriado comum.
Diferente da telangiectasia ocular, a conjuntivite é uma mudança aguda com inchaço da
pálpebra e descarga de pus assim como uma inﬂamação dos vasos sanguíneos do bran-
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co dos olhos. Esses sintomas são normalmente acompanhados por coceira e queimação.
Pela manhã as pálpebras da criança poderão estar “coladas” devido à secreção que secou
durante a noite. Essa secreção poderá ser liberada colocando compressas umedecidas
com água morna sobre cada olho. Após alguns minutos, limpe suavemente o olho iniciando
pela parte mais próxima do nariz para fora. Caso tenha que tocar o olho da criança, lavar
cuidadosamente as mãos a ﬁm de evitar transmitir a infecção. A conjuntivite é uma doença
comum em crianças, não apresentando maior frequência em crianças com A-T. Caso a
criança tenha conjuntivite, será necessário levar ao médico para determinar a causa e o tipo
de tratamento necessário.
2. Otite média (infecção do ouvido médio): Otite média é uma infecção do ouvido médio
e normalmente é causada por bactéria ou vírus. Um pequeno tubo chamado de trompa de
Eustáquio liga o ouvido médio à parte interna do nariz. Nas crianças esse tubo é menor e
mais ﬁno do que nos adultos, permitindo facilmente que um vírus ou uma bactéria entre
no ouvido médio. Em algumas infecções e alergias, esse tubo poderá inchar, obstruindo a
drenagem do ouvido médio.
O sintoma característico associado com a otite média é a dor, causada pela irritação das
terminações dos nervos do ouvido inﬂamado. O bebê ou criança indica que está com dor
chorando, movendo a cabeça ou apertando o(s) ouvido(s) infectado(s). Uma criança maior
pode descrever a dor como aguda ou violenta. Também pode aparecer agitação, irritabilidade, febre, calafrios, náuseas ou vômitos. A pressão no ouvido infectado aumenta quando
a criança ﬁca deitada. Esse fato explica por que a dor é mais aguda à noite, acordando
frequentemente a criança. Com o aumento da pressão do líquido no tímpano a dor se torna
mais aguda e o tímpano pode se romper, aparecendo pus ou sangue no canal auditivo, com
melhora da dor, mas persistência da infecção. Quando houver uma suspeita de infecção no
ouvido, um médico deverá examinar para fazer o diagnóstico. É recomendável iniciar um
tratamento com antibióticos para prevenir maiores danos no sistema auditivo. Em um prazo
de 10 dias, a criança deverá ser examinada novamente para se certiﬁcar de que a infecção
desapareceu e de que não há secreção no tímpano.
3. Faringite (dor de garganta): Faringite (dor de garanta) é o termo usado para descrever
a inﬂamação da garganta, que é normalmente causada por bactérias ou vírus. Os sintomas
são dor, sensação de ardência e diﬁculdade para engolir. A temperatura poderá ser normal
ou elevada. Uma dor de garganta causada por estreptococos pode, se não for tratada, causar complicações sérias como febre reumática e inﬂamação nos rins (nefrite). Consulte seu
médico sempre que a criança se queixar de dor de garganta sem sintoma de resfriado.
4. Resfriado comum: O resfriado comum é uma inﬂamação aguda do trato respiratório
superior (nariz, garganta e nasofaringe). Os primeiros sintomas são secura na garganta, seguida de espirro, tosse e um aumento da secreção nasal. Poderão aparecer sintomas como
cansaço, calafrios, febre e dores generalizadas. Os resfriados são causados por vírus, não
havendo necessidade de tratar-se com antibióticos.
5. Sinusite: A sinusite é o termo usado para descrever uma inﬂamação de um ou mais
seios sinusais. Os sinus são pequenas cavidades alinhadas com as membranas mucosas,
localizadas nos ossos faciais a redor do nariz. A principal causa da sinusite é o bloqueio da
drenagem da secreção nasal. Algumas vezes, a sinusite se segue a um resfriado comum
ou a quadros alérgicos devido ao inchaço (edema) da mucosa sinusal. Consequentemente,
bactérias presentes nos seios sinusais poderão provocar sinusite.
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seio frontal
seio etmoidal
seio esfenoidal
adenoide
tuba de eustáquio
seio maxilar
amigdala
língua
epiglote
laringe
(pregas vocais)

Fig. 6-1: Estruturas importantes na cabeça e na face.
É importante diferenciar um resfriado comum da sinusite. Resfriados são causados por
vírus e não melhoram tomando antibióticos. Por outro lado, sinusite é muitas vezes uma
infecção bacteriana que pode ser tratada com antibióticos. Infelizmente é difícil diagnosticar
a sinusite somente com sintomas clínicos. Suspeita-se de sinusite se os sintomas de um
resfriado (especialmente secreção nasal e tosse durante o dia) não melhorarem entre 7
a 10 dias. Mau hálito e inchaço (tumefação) ao redor dos olhos ao despertar podem ser
indícios de sinusite. Na minoria dos casos a sinusite é uma infecção primária e não uma
complicação de um resfriado. Nesse caso, os sintomas são mais severos com febre alta,
secreção nasal verde ou amarela, dores na face e algumas vezes dor de cabeça.
6. Gripe: Gripe é um termo usado para descrever uma infecção respiratória altamente
contagiosa causada por vírus. Gripes podem ocorrer esporadicamente ou por epidemias.
O período de incubação inclui o tempo em que a pessoa estiver exposta a um agente infectado, ao tempo no qual os sintomas da doença aparecem. Os sintomas da gripe incluem
picos de febre alta, calafrios, dor de cabeça, fraqueza, cansaço, secreção nasal e dores
musculares. A gripe pode causar danos nas vias respiratórias do pulmão, e possivelmente
aumentar as chances de infecções bacterianas secundárias. A recuperação de um paciente
com A-T pode ser mais demorada devido à diﬁculdade de tossir e eliminar as secreções.
Existem vacinas que são muito eﬁcientes na prevenção das gripes.

Todos os pacientes com A-T, com exceção dos que são tratados com
imunoglobulinas (IGIV), deveriam se vacinar a cada outono.
Recomenda-se que os membros da casa se vacinem para reduzir as chances de expor
o paciente de A-T ao vírus da gripe.
7. Bronquite aguda: Bronquite aguda é uma inﬂamação dos brônquios. Muitas vezes
acompanha ou segue a infecção do trato respiratório superior, semelhante a um resfriado
comum. Os sintomas incluem febre e tosse. No início, a tosse é seca, mas gradualmente
se torna mais produtiva (com secreção). Novamente, para os pacientes com A-T, a recuperação poderá ser mais lenta devido à reduzida capacidade de tossir e retirar a secreção do
trato respiratório.
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8. Bronquiectasia: Bronquiectasia é o termo usado para descrever a dilatação dos brônquios que leva o ar aos pulmões (brônquios e bronquíolos). Secreções normalmente liberadas pelos pulmões tendem a não ﬂuir nas passagens dilatadas facilitando o desenvolvimento de infecções. Bronquiectasia pode se desenvolver após frequentes infecções
pulmonares ou obstrução dos brônquios. A tosse característica produz grande quantidade
de escarro grosso e de odor desagradável. O escarro também pode ser sanguinolento.
9. Pneumonia: Pneumonia é uma infecção aguda dos pulmões podendo ser causada por
bactérias, vírus e fungos. Os sintomas são calafrios, febre alta, tosse e dores no peito associados com a respiração e tosse. Em alguns casos, pode ocorrer náusea, vômito e diarréia.

A vacina para pneumococo pode reduzir o risco de pneumonia em pacientes com A-T.
10. Gastroenterite (diarréia / vômito): A gastroenterite se caracteriza pelo aumento da
frequência das evacuações com consistência líquida e/ou vômitos. Essas infecções podem
ser causadas por vírus ou bactérias, ser sintoma de alergia a algum alimento ou intolerância
a ele. Alimentos contaminados, medicamentos e ansiedade também podem causar diarréia.
A gastroenterite pode ser leve ou grave. A classiﬁcação depende da frequência das evacuações, do seu volume, da sua consistência; da frequência e do volume do vômito, além
da presença ou ausência da febre e da quantidade de líquidos que a criança pode tomar via
oral e reter no organismo.
A importância da gastroenterite está relacionada à quantidade de líquidos perdidos e à
gravidade da desidratação desenvolvida. Nos bebês e nas crianças menores o volume de
líquidos é maior e as reservas nutricionais são menores, e por isso o risco de desidratação
é maior se comparado com crianças maiores ou adultos.

Os sintomas de desidratação são:
• Perda da elasticidade da pele (baixo turgor);
• Boca, lábios e língua secos e ressecados;
• Sede;
• Redução da urina (micção);
• Moleiras (fontanelas) afundadas nos bebês;
• Olhos fundos;
• Mudança de comportamento indo da agitação à fraqueza extrema.
Se a criança tiver diarréia com vômitos por mais de um dia, procure seu médico.

CUIDADOS GERAIS DE INDIVÍDUOS COM DOENÇAS RESPIRATÓRIAS
O tratamento de infecções respiratórias está direcionado ao alívio dos
sintomas e à prevenção de complicações.
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Seu médico poderá prescrever remédios para aliviar a febre a as dores do corpo. A prescrição de antibióticos é feita para controlar infecções de origem bacteriana e para prevenir
complicações. Expectorantes podem ser prescritos para ﬂuidiﬁcar as secreções e descongestionantes para reduzir o inchaço das mucosas.
Ofereça à criança uma variedade de líquidos, estimulando-a a beber. Bebidas mornas
como, por exemplo, chás, podem ajudar a drenagem nasal e aliviar a pressão no peito.
Durante a fase aguda de qualquer doença, poderá haver uma perda de apetite. Não force a criança a comer e não ofereça muita comida. Muitas vezes, é melhor oferecer pequenas e frequentes quantidades de alimentos líquidos ou pastosos. Quando o apetite voltar,
oferecer uma dieta calórica e protéica para substituir as proteínas perdidas durante a fase
aguda da doença.
Para melhorar o conforto da criança, encoraje-a a enxaguar a boca diversas vezes.
Esse processo aliviará a secura e o mau hálito. Recomenda-se a utilização de um umidiﬁcador de ambiente para aumentar a umidade do ar do quarto. Caso use um umidiﬁcador,
veriﬁque se está higienizado para prevenir contaminação por fungos e bactérias. Manteiga
de cacau e hidratantes podem aliviar e proteger lábios e o nariz. Variações da temperatura
do corpo podem ser associadas a períodos de transpiração. As roupas de cama e da criança deverão ser trocadas frequentemente e ela deve estar protegida de correntes de ar.
O descanso é importante. Caso a tosse persista ou tenha secreções nasais que interﬁram no descanso, eleve a cabeça e os ombros com mais travesseiros durante o sono.
Recomendar ao paciente cobrir a boca e o nariz no ato de tossir ou espirrar. Lenços de
papel sujos deverão ser imediatamente jogados fora. Lavar as mãos frequentemente a ﬁm
de evitar espalhar a doença.
Em alguns casos de bronquite e pneumonia (dependendo da idade e do nível de compreensão), encoraje a criança a tossir e a respirar profundamente em intervalos regulares.
Tossir protege os pulmões removendo a secreção. Respirações profundas favorecem a expansão dos pulmões, reduzindo o risco de outras complicações. O médico poderá solicitar
ﬁsioterapia respiratória.

FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA
Drenagem postural ou brônquica da caixa toráxica (ﬁsioterapia respiratória) pode ser prescrita pelo médico para ajudar a limpar as
secreções das vias aéreas do pulmão.
O material sobre drenagem bronquial abaixo descrito foi adaptado da Fundação de
Fibrose Cística (Cystic Fibrosis Foundation) e usado com sua permissão.
1. O que é drenagem brônquica?
A drenagem brônquica usa a gravidade e manobras físicas para estimular o movimento
da secreção, aliviando as obstruções das vias aéreas causadas pelo acúmulo de secreção.
Essa forma de ﬁsioterapia respiratória pode ser prescrita para a prevenção e/ou tratamento
de alguns problemas respiratórios.
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2. Quem pode se beneﬁciar da drenagem brônquica?
Como forma de tratamento, ajuda indivíduos com problemas respiratórios causados por:
• Aumento da produção de secreções;
• Secreções espessas e pegajosas;
• Remoção da secreção difícil;
• Tosse ineﬁciente;
Como medida preventiva, a combinação de todos esses fatores beneﬁcia pessoas com:
• Predisposição para maior produção de secreções espessas
• Debilidade nos músculos respiratórios.

MANOBRAS QUE AJUDAM A REMOVER AS SECREÇÕES
A ﬁsioterapia respiratória consiste em manobras que ajudam a remover as secreções
das paredes das vias aéreas. Essas manobras incluem: posicionar-se de forma a permitir
que as secreções escoem, através da gravidade, de segmentos menores do pulmão para
as vias aéreas maiores, bater com as mãos em concha (tapotagem), vibrar, estimular a
respiração profunda e a tosse.

Fisioterapia respiratória consiste em:
• Tapotagem;
• Vibração;
• Respiração profunda e tosse assistida.
1. Tapotagem: A tapotagem é feita nas paredes do tronco sobre a área a ser drenada.
Batendo, iniciam-se vibrações que estimulam o movimento das secreções e ajudam na sua
remoção dos brônquios.
A mão é colocada em forma de concha.
Segurando os dedos juntos de modo que a
forma da mão fechada se pareça com a forma da parede do peito. Dessa maneira cria-se um colchão de ar que amortece a batida
a qual deve ser vigorosa, mas não dolorida.
De preferência deve-ser feita sobre a pele. A
tapotagem deve ser feita por um terapeuta ou
por uma pessoa que tenha sido treinada nessa técnica.

Fig. 6-2: Mão em forma de concha
para tapotagem.

2. Vibração: A vibração também é uma manobra que estimula o ﬂuxo das secreções.
Essa técnica exige que a mão do terapeuta esteja bem apoiada no segmento da parede do
tronco e os músculos do seu braço e ombros estejam tensos (contrações isométricas). A
vibração é feita com a mão espalmada e não em forma de concha. A vibração é feita durante
a expiração com o paciente dizendo ”FFF” ou “SSS”. A expiração deverá ser a mais lenta e
profunda possível. Diversos vibradores mecânicos estão disponíveis no mercado.
3. Respiração profunda: A respiração profunda ajuda tanto na movimentação das secreções como estimula a tosse. Uma tosse eﬁciente é essencial para limpar as vias aéreas.
Uma expiração curta e forte, seguida de uma inspiração profunda, pode mover a secreção
e estimular uma tosse produtiva. A tosse pode ser estimulada segurando ambos os lados
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da parte baixa do tórax com as mãos, reduzindo o esforço e aumentando sua eﬁciência.
Para reduzir a chance de vomitar, recomenda-se fazer a drenagem brônquica antes
das refeições ou 1h30min. a 2hs após as mesmas. Recomenda-se fazer essas sessões de
manhã cedo ou na hora de dormir. A drenagem brônquica feita na hora de dormir ajuda a
limpar as vias aéreas das secreções acumuladas, reduzindo a tosse noturna.
Recomenda-se fazer a drenagem brônquica duas vezes ao dia quando for usada como
prevenção. Durante as infecções respiratórias agudas o tratamento pode ser intensiﬁcado.

CUIDADOS GERAIS PARA INDIVÍDUOS COM DOENÇAS GASTROINTESTINAIS
Os cuidados gerais da gastroenterite concentram-se na reposição dos
líquidos do corpo e na prevenção da desidratação.
Quando a diarréia for leve, uma mudança na alimentação e aumento da ingestão de
líquidos normalmente compensa a perda dos mesmos. A criança deve ser incentivada a
tomar muito líquido (soro caseiro, chá, água de coco, sucos, gatorade). Alimentos gelados
podem ser oferecidos para melhorar a náusea e o vômito. Ingerir líquidos muito depressa
ou em grande quantidade podem precipitar o vômito. Se esses líquidos são bem tolerados,
ofereça gradativamente pequenos goles de outros líquidos. Comidas leves e que contribuem para controlar a diarréia, como, por exemplo, torradas, bolacha de água e sal; sopas
de batata, mandioca, mandioquinha e cará; goiaba, limão, maçã e banana maçã, podem ser
adicionadas à dieta de acordo com a aceitação da criança.
No caso de uma diarréia infecciosa, diversas medidas devem ser tomadas a ﬁm de
reduzir as chances de transmitir a doença a outros membros da família. É essencial que
todos lavem as mãos frequentemente. Recomenda-se que copos, pratos, roupas de cama
e do doente sejam mantidos e lavados separadamente das roupas e utensílios da família.
Os banheiros devem ser desinfetados sempre que possível.
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INTRODUÇÃO
Pacientes com A-T tem maior probabilidade de desenvolver doenças respiratórias. Os
principais sintomas são: tosse frequente, respiração ruidosa, congestão nasal, respiração
rápida e superﬁcial em repouso ou durante as atividades.

Nariz

Laringe
Traquéia
Pulmões

Pleura

Lobo superior

Brônquios

Alvéolos

Bronquiolos
Lobo médio
Lobo inferior

Fig. 7-1: Sistema respiratório.

CAUSAS DAS DOENÇAS DO PULMÃO
1. Infecções e imunodeﬁciência: Indivíduos com um sistema imunológico debilitado podem ter sinusite e infecções no pulmão com maior frequência e/ou com mais gravidade do
que a média das pessoas. Estas infecções podem ocorrer no mesmo indivíduo e ambas
podem causar a tosse. Os sintomas da sinusite crônica podem ser: secreção nasal incolor,
gotejamento pós-nasal, tosse e congestão nasal. Bronquites e pneumonias são infecções
que envolvem os brônquios e pulmões. Bronquites e pneumonias de repetição podem causar lesões permanentes nas vias aéreas resultando numa condição chamada bronquiectasia.

Pessoas com bronquiectasia podem desenvolver infecções bacterianas
crônicas das vias aéreas e podem apresentar uma perda acelerada da
função pulmonar.
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CAPÍTULO 7

DOENÇAS DO PULMÃO

Fig. 7-2: Brônquio normal e brônquio com bronquiectasia

2. Fraqueza dos músculos respiratórios: A A-T causa fraqueza dos músculos respiratórios o que provoca uma tosse fraca, ineﬁciente e respiração superﬁcial. Isto pode diﬁcultar
uma respiração mais profunda e remoção da secreção das vias aéreas, especialmente durante uma doença respiratória como o resfriado ou a pneumonia. A diﬁculdade em remover
as secreções das vias aéreas pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais presente depois
dos dez anos.
3. Problemas de deglutição e pneumonia por aspiração: A aspiração ocorre quando
a comida, líquido ou saliva entra pelas vias aéreas ao invés de descer pelo esôfago. A
aspiração pode causar lesão no pulmão e pneumonias de repetição. É comum que os pacientes com A-T desenvolvam problemas de deglutição, colocando-os em risco de contrair
pneumonia por aspiração. Aspiração pode ser crônica ou intermitente e pode piorar durante
as infecções do trato respiratório e em pacientes que têm reﬂuxo gastroesofágico (reﬂuxo
ácido).

Aspiração causa tosse na maioria das pessoas; entretanto, os pacientes
com A-T frequentemente não tossem quando aspiram, diﬁcultando o diagnóstico através do exame clínico desta condição. (Ver o capítulo “Alimentação e deglutição”).
SINTOMAS RESPIRATÓRIOS
1. Doença pulmonar intersticial (DPI): Uma pequena parte dos pacientes com A-T desenvolve doença pulmonar intersticial (DPI). Alguns dos sintomas são a falta de ar e tosse
seca, não associada com uma infecção pulmonar ou sinusite. Com o passar do tempo, os
pulmões dos pacientes com DPI podem desenvolver cicatrização dos tecidos, tornando difícil a troca de oxigênio nos pulmões. As causas da DPI são desconhecidas, mas podem estar relacionadas à disfunção imunológica. Uma pesquisa demonstrou que corticóides orais
podem ser úteis para pacientes com A-T e DPI.
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2. Outros problemas respiratórios: Ter A-T não impede que crianças e adultos tenham
outros problemas respiratórios, não relacionados a ela. A asma é comum na população em
geral e os sintomas incluem tosse intermitente ou crônica e respiração ofegante e ruidosa.
Asma é sempre tratada com inalação de corticóides e broncodilatadores que ajudam a
abrir os brônquios e remover o muco dos pulmões. Os sintomas da asma são provocados
por fatores ambientais, tais como fumaça de cigarro, poluição do ar, mudanças bruscas do
tempo, aumento de esforço e infecções do trato respiratório. A combinação de A-T e asma
pode agravar os problemas durante as infecções respiratórias.

CONTROLE DA FUNÇÃO PULMONAR
Todos os pacientes com A-T devem ter os pulmões avaliados mesmo
que não apresentem sintomas. A espirometria é a melhor forma de avaliar a função pulmonar. Entretanto, alguns ajustes nas técnicas devem
ser feitos para que os resultados dos pacientes com A-T sejam ﬁdedignos.
A espirometria é uma medição da função pulmonar que é simples e não invasiva, e
requer apenas que a pessoa inspire e expire por um bocal. Pode ser feito na maioria dos
pacientes com A-T quando pequenos ajustes são feitos na técnica, tais como estabilizar
a cabeça e manter um bom vedamento em torno do bocal. Deve ser feito anualmente em
pacientes com A-T que tenham idade suﬁciente para colaborar.
O teste anual pode ajudar a identiﬁcar aqueles pacientes com função pulmonar ineﬁciente e aqueles que podem apresentar declínio rápido desta função com a idade. Junto
com a espirometria, também podem ser feitas medições da pressão inspiratória e expiratória máximas (PImáx e PEmáx) e do pico de ﬂuxo expiratório, como marcadores da força dos
músculos respiratórios. Quando indicados, a oximetria de pulso, a gasometria arterial, e a
polissonograﬁa noturna (estudo do sono) são também testes valiosos da função pulmonar.

PESQUISAS DIAGNÓSTICAS PARA IDENTIFICAR E CARACTERIZAR A DOENÇA PULMONAR
1. Espirometria: Avaliação dos volumes pulmonares, pela espirometria, utilizando o método de diluição de hélio podem ser cogitadas em pacientes com uma baixa capacidade vital
forçada (CVF), ou seja, uma menor capacidade para inﬂar e desinsuﬂar os pulmões. Uma
baixa CVF pode sugerir reserva pulmonar diminuída e uma doença pulmonar subjacente.
O método de diluição de hélio é realizado facilmente nos pacientes que são usuários de
cadeira de rodas. O teste também requer mínima cooperação do participante. Infelizmente,
a instalação para o teste não é acessível em muitos laboratórios de função pulmonar. É
substituído pela pletismograﬁa, uma técnica que requer que o indivíduo ﬁque sentado dentro de uma caixa e realize uma manobra respiratória que pode ser difícil para paciente com
A-T. Indivíduos com baixa CVF devem ser avaliados por um pneumologista.
2. Pesquisas radiológicas: Podem ser indicadas para pacientes com A-T que têm sintomas respiratórios crônicos ou queixas respiratórias que se mantêm apesar do tratamento de
um processo agudo. O raio-X (RX) do tórax é útil para identiﬁcar pneumonias. Entretanto,
uma tomograﬁa computadorizada (TC) pode ser mais sensível para identiﬁcar pequenas
pneumonias, efusão pulmonar, pneumotórax, bronquiectasia, e doença pulmonar inters-
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ticial. Sempre que possível deve ser considerado diminuir a radiação da TC para evitar
exposição excessiva, mas as técnicas radiológicas convencionais são aceitáveis quando
clinicamente indicadas (Ver o capítulo “Câncer e Riscos da Exposição ao Raio-X”).
A sinusite muitas vezes subestimada nos pacientes com A-T, pode exacerbar as condições pulmonares simples. Na A-T, os sintomas de sinusite podem ser sutis. Podem consistir
de um, ou mais, dos seguintes sintomas: tosse noturna crônica, gotejamento pós-nasal, nariz entupido, congestão das vias aéreas superiores ou respiração irregular. Uma tomograﬁa
computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM) da face podem ajudar no diagnóstico da sinusite crônica em pessoas com congestão crônica das vias aéreas superiores e/ou
sintomas pulmonares.
Uma avaliação pré-operatória da função pulmonar deve ser feita em todos pacientes
com A-T, indiferentemente da idade e se eles apresentam ou não sintomas respiratórios
crônicos. Isto vai ajudar o anestesista a entender e antecipar os riscos da anestesia geral.
Algumas vezes, pacientes com A-T que têm doença pulmonar subjacente podem ter diﬁculdade em sair do respirador depois de uma cirurgia ou de outro procedimento que requer
anestesia geral. Devem ser cogitadas possíveis alternativas à anestesia geral e estratégias
que maximizam a desobstrução das vias aéreas após a anestesia. Os riscos especíﬁcos
para cada indivíduo, baseados nos seus prontuários médicos e sintomas clínicos, devem
ser discutidos em detalhes com o anestesista e pneumologista, quando indicado.
TRATAMENTO
1. Vacinas
• Terapia suplementar de imunoglobulina deve ser cogitada nos candidatos apropriados;
• Crianças e adultos com A-T geralmente devem ser vacinados contra gripe e pneumococos. Estas vacinas podem ou não ser dadas nas pessoas que estejam recebendo a
terapia de imunoglobulina (Ver capítulo da “Imunodeﬁciência”);
• Todos os membros da família devem ser vacinados contra a gripe anualmente.

Todos os pacientes com A-T devem ter seu sistema imunológico avaliado periodicamente.
2. Antibióticos: Pacientes com A-T têm alta predisposição a contrair infecções bacterianas secundárias às doenças virais. Antibióticos não são necessários para a maioria das
gripes, mas devem ser considerados para indivíduos com sintomas respiratórios prolongados após uma infecção viral e com doença pulmonar crônica subjacente. Algumas vezes
os antibióticos intravenosos são necessários nos indivíduos com infecções bacterianas que
não respondem, ou não melhoram, ao tratamento com antibiótico oral.
3. Antibióticos de manutenção: O uso de antibióticos de manutenção pode ser considerado nos pacientes com A-T e doença pulmonar crônica para diminuir a frequência de
infecções pulmonares bacterianas agudas e a progressão de bronquioectasia. Alguns antibióticos de manutenção também podem diminuir a colonização bacteriana e a inﬂamação
das vias aéreas. Espera-se que isso atrase o declínio da função pulmonar. O lado negativo
deste procedimento é o risco de desenvolver resistência a um determinado antibiótico. Um
especialista deve ser consultado antes de iniciar o uso de antibióticos de manutenção.
Os seios da face infectados podem manter uma infecção crônica com piora da tosse e/
ou chiado agravando o quadro respiratório. A sinusite crônica pode não causar sintomas
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exagerados e, portanto, poucas vezes é diagnosticada nos pacientes com A-T. Deve-se dar
atenção a este diagnóstico e tratar destas infecções.

PREVENÇÃO
1. Higiene brônquica: Pacientes com respiração superﬁcial e tosse fraca podem se beneﬁciar do uso de estratégias para higiene brônquica (vibradores, ventilação oscilatória de
alta frequência da parede torácica e equipamento para a tosse induzida, como o Shaker),
ﬁsioterapia respiratória, inalação com corticóides e broncodilatadores. Algumas vezes estas
intervenções são necessárias apenas durante os processos agudos, embora outros indivíduos se beneﬁciem destas intervenções no cotidiano.
2. Limitar a aspiração: Pacientes com A-T que têm a deglutição prejudicada devem tomar
medidas para limitar a aspiração a ﬁm de evitar complicações respiratórias, assim como
manter uma dieta adequada rica em nutrientes. (Ver capítulo “Alimentação e deglutição”)
3. Dieta e exercícios: Nutrição ineﬁciente pode estar associada ao declínio da força dos
músculos respiratórios e a diﬁculdade em lidar com estas infecções. Melhorar a dieta e
estimular os exercícios adequados podem ajudar na manutenção da função pulmonar.
4. Poluição e cigarros: A exposição à fumaça de cigarro e à poluição podem contribuir ou
exacerbar a doença pulmonar nas pessoas com ou sem A-T. Todos se beneﬁciam quando
os membros da família e pessoas próximas param de fumar.
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CAPÍTULO 8

ALIMENTAÇÃO E DEGLUTIÇÃO
Maureen A. Lefton-Greif - PHD, CCC/SLP
Johns Hopkins Children’s Center
Baltimore – EUA

INTRODUÇÃO
Alimentar-se é uma atividade multidimensional. Requer uma coordenação geral e detalhada dos movimentos do tronco, braços, mãos e boca, além dos movimentos de deglutição. Deve haver um controle motor suﬁciente para ﬁcar em uma posição sentada e ereta, de
modo a permitir à pessoa transferir a comida da mesa para a boca e de mastigar a comida
o suﬁciente para que possa ser engolida.
Alimentar-se e a habilidade de engolir são mais importantes do que o ato de comer
mecanicamente. A refeição é um acontecimento social que tem por objetivo a inteiração familiar, desde a rotina diária de um jantar a um evento social. Esse capítulo tem por objetivo
descrever o ato de engolir (deglutir) e seus problemas.

AS FUNÇÕES DA ALIMENTAÇÃO E DA DEGLUTIÇÃO
A alimentação e a deglutição têm dois objetivos. O primeiro é suprir o adulto e a criança
com alimentos e líquidos suﬁcientes para a manutenção da saúde e o crescimento adequado. O segundo é transportar o alimento, o líquido e a saliva da boca ao estômago mantendo
as vias aéreas protegidas.
As crianças engolem aproximadamente entre 600 a 1000 vezes por dia e os adultos
chegam a engolir até 2600 vezes por dia, sendo que o movimento de deglutição ocorre mais
quando estamos falando e/ou nos alimentando. À noite, ou quando dormimos, ocorre uma
queda do ﬂuxo de saliva, diminuindo a deglutição em média 50 vezes por noite. A posição
do corpo também é importante: quando estamos sentados ou em pé deglutimos mais vezes
do que quando deitados.

O ato de engolir (deglutir) é composto por três fases:
• Oral (boca);
• Faríngea (garganta);
• Esofágica (esôfago).
A fase oral é o início do processo digestivo. É a fase em que ocorre a preparação do
bolo alimentar, feito através da mastigação com o auxílio de várias estruturas da boca,
como a mandíbula, maxila, assoalho da língua, língua, lábios, dentes, bochecha e palato
(céu da boca), além de espaços chamados vestíbulos (espaço entre a maxila e mandíbula
e os músculos dos lábios e o espaço entre maxila e mandíbula e as bochechas). Dentre estas, a língua tem um papel muito importante. Além de ajudar na formação do bolo alimentar
ela junta e acomoda uma quantidade correta de alimento para propulsiona-lo, com o auxílio
das bochechas e alguns músculos da garganta, para a parte posterior da boca. O vedamento labial se faz necessário para que não ocorra escoamento do alimento ou líquido para fora
da boca. Resumindo, as funções da fase oral são preparar a comida para ser engolida e
entregá-la pronta para a parte posterior da boca.
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Os líquidos e alguns alimentos já estão prontos para serem engolidos na entrada da
boca, tais como pudins e sorvetes e são chamados de bolo alimentar. Frutas frescas, vegetais, carnes, sanduíches etc, precisam ser mastigados e misturados à saliva, para serem
transformados em bolo alimentar.

Pálato mole

Fase
Oral

Língua
Fase
Faríngea
Hióide
Epiglote
Laringe
Traquéia
Esôfago
Para os
Pulmões

Fase
Esofágica

Para o
Estômago

Fig. 8-1: As estruturas associadas
com as três fases da deglutição.

A fase faríngea é a parte da deglutição que
ocorre na garganta. Durante esta fase, o bolo alimentar se move da boca através da faringe (garganta), para o esôfago. Isto ocorre enquanto a via
respiratória está fechada pela epiglote, de modo
que o bolo alimentar não entra nessa via; quando isso ocorre, temos um engasgo, que signiﬁca
“entrar pela via errada”. Esta fase da deglutição
requer a coordenação rápida de múltiplas estruturas. Durante a fase faríngea, as estruturas da
base da língua, da parte mole do palato (parte
posterior da boca), epiglote (a tampa da via respiratória), faringe, laringe (responsável pela voz) e
o músculo da parte superior do esôfago, todos se
movem rapidamente, cada um no tempo certo. A
fase faríngea demora menos de um segundo.
A terceira fase do ato de engolir é a fase
esofágica. Durante esta fase, o alimento é levado
através do esôfago para o estômago, por meio de
movimentos ondulares do esôfago, os movimentos peristálticos.

OS PROBLEMAS NA DEGLUTIÇÃO: DISFAGIA
Alterações na deglutição podem diﬁcultar a ingestão de líquidos e alimentos em quantidades suﬁcientes para manter-se sadio, de modo a
tornar as refeições um momento não prazeroso, causando também problemas respiratórios.
Disfagia é o termo usado para descrever os problemas na deglutição que afetam uma
ou mais fases do ato de engolir.
Abaixo temos exemplos das diﬁculdades que resultam dos problemas associados às
fases especíﬁcas da deglutição.
1.
•
•
•
•

Problemas da fase oral
Perda de líquidos ou alimentos da boca;
Diﬁculdade de mastigar;
Tempo excessivo para formar o bolo alimentar;
Resíduo de alimento na boca após engolir.

2. Problemas da fase faríngea
• Engasgar ou tossir durante a ingestão de líquidos ou alimentos devido à entrada de
alimentos na “via errada”, ou seja, nas vias respiratórias;
• Aumento ou congestão crônica das vias respiratórias, tosse persistente, resfriados fre-
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quentes ou pneumonia de repetição, podem ser resultado da entrada de líquidos ou
alimentos nos pulmões através das vias respiratórias;
Sensação de que a comida ﬁca parada ou grudada na garganta.

•

3. Problemas da fase esofágica
• Alimentos ou líquidos retornando para o esôfago, vindos do estômago (reﬂuxo).

DIFICULDADES COMUNS NA ALIMENTAÇÃO E DEGLUTIÇÃO
Problemas em alimentar-se e engolir tornam-se comuns nos pacientes com A-T durante a
adolescência. Problemas durante as refeições podem ser causados por fatores relacionados
com a mecânica de alimentar-se e/ou problemas que afetam uma ou mais fases da deglutição. Por exemplo, algumas pessoas demoram muito tempo na refeição, pois torna-se difícil
transferir a comida do prato para a boca. Outros podem demorar mais nas refeições, devido
à crescente diﬁculdade em mastigar e/ou engolir. Assim, o tempo entre uma garfada e outra
passa a ser muito grande. Independentemente das causas, refeições mais longas podem
levar à ingestão insuﬁciente de alimentos, emagrecimento e alimentação não balanceada.
Adolescentes com A-T, além de apresentar diﬁculdades na fase oral propriamente dita,
muitas vezes têm problemas com a coordenação na fase faríngea da deglutição. Esses
problemas podem resultar em saliva, líquidos ou alimentos entrando nas vias aéreas (aspiração), de modo a causar engasgos e tosse. Embora tossir e engasgar possa indicar a presença de problemas, são considerados reﬂexos normais que ocorrem em todas as pessoas
para expulsar o líquido ou alimento que foi aspirado para a via respiratória.

Em muitos pacientes com A-T, a falta do reﬂexo da tosse é um problema
sério, pois diﬁculta a limpeza dos pulmões e aumenta o risco de problemas como a pneumonia.
Além disso, a aspiração silenciosa esconde o fato de que exista um problema para
engolir. Se a pessoa não tosse ou engasga devido à aspiração, acredita-se que o ato de
engolir ocorre sem nenhum problema.

SINAIS DE PROBLEMAS NA DEGLUTIÇÃO
A lista abaixo pode ajudar a reconhecer a presença de problemas na deglutição. Caso
note algum dos problemas abaixo, a deglutição deverá ser avaliada por um fonoaudiólogo.

•
•
•
•
•

Engasgar ou tossir comendo ou bebendo;
Magreza ou perda de peso;
Babar excessivamente;
Refeições demorando mais de 40 minutos em circunstâncias normais;
Bebidas ou alimentos anteriormente apreciados e atualmente rejeitados;
• Problemas no ato de mastigar;
• Aumento na frequência ou duração da respiração ou problemas respiratórios.
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MANEIRAS DE COMPENSAR AS DIFICULDADES NA DEGLUTIÇÃO
Independentemente da idade, os hábitos de comer e deglutir devem manter o equilíbrio
em três princípios básicos: engolir com segurança, comer ou beber os alimentos e líquidos
desejados para se manter saudável, crescer e ter refeições agradáveis. Especialistas, como
fonoaudiólogo e nutricionista podem desenvolver uma dieta individual capaz de fornecer
uma alimentação balanceada que supre as necessidades básicas.
Atualmente não existe nenhum tratamento que elimine os problemas de deglutição para
pacientes com A-T. No entanto, algumas mudanças nas refeições podem reduzir os problemas da criança, de modo a tornar o ato de comer mais simples, reduzindo o risco de engasgar e aspirar. Algumas das sugestões são especíﬁcas aos potenciais problemas associados
às fases da deglutição e outras têm por objetivo aumentar a eﬁciência das refeições. Algumas das sugestões podem não ser úteis, pois um paciente com A-T é diferente do outro.
Com a evolução dos sintomas da A-T, a deglutição pode se alterar e as estratégias deverão
ser reavaliadas. Você deverá manter contato constante com o médico, o fonoaudiólogo e
um nutricionista para acompanhar a nutrição.

COMENDO E BEBENDO
COMO AJUSTAR AS REFEIÇÕES E OS LANCHES
1. Refeições mais frequentes: Para proporcionar uma nutrição adequada e diminuir a
fadiga, ingerir de 4 a 6 pequenas refeições é melhor que 3 grandes refeições diárias.

Escolher alimentos nutritivos, ao invés daqueles pouco nutritivos e muito
calóricos (salgadinhos, balas, chicletes, refrigerantes). O tempo e o esforço são os mesmos para beber um milkshake, um suco ou um refrigerante.
Faça dos lanches pequenas refeições. Torne as refeições mais eﬁcientes e saudáveis.
2. Sentar-se ereto: Normalmente, a posição ereta é mais segura para engolir. É bom ﬁcar
na posição ereta por alguns minutos após um lanche ou refeição.
3. Posição da cabeça: O tronco, pescoço e a cabeça devem ﬁcar na vertical. Tente manter o queixo apontado para baixo, evitando que a cabeça ﬁque inclinada para trás.

COMO COMER E BEBER
1. Pequenas mordidas: Corte o alimento em pedaços pequenos. Coloque pequenas
quantidades de alimentos ou líquidos na boca. Assegure-se de que cada porção de alimento levada à boca tenha sido bem mastigada e engolida antes de iniciar outra. Restos de
comida que estejam na boca podem cair na garganta e causar engasgo.
2. Usar canudos com cuidado: Se estiver bebendo com um canudo, recomenda-se um
gole de cada vez com os lábios bem vedados. A probabilidade da aspiração aumenta com
goles rápidos. O canudo deve ser ﬁno para reduzir a quantidade de líquido ingerida por vez.
3. Engolir alternadamente: Alternar alimentos e líquidos, pois ajuda a limpeza da boca e
da garganta.
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O QUE COMER
1. Purês e comidas pastosas: Alimentos de consistência cremosa (pastosa) poderão
facilitar a deglutição. Caso os purês ou comidas pastosas sejam mais fáceis para deglutir,
pense em como transformá-las em alimentos favoritos, com texturas semelhantes aos alimentos abaixo:
• pudim, manjar, iogurte ou mingau;
• macarrão com molho e queijo ralado;
• frutas em calda, cozidas, assadas ou na forma de vitamina;
• carnes assadas umedecidas com molhos.
2. Evite alimentos secos que esfarelem: O preparo destes alimentos para serem engolidos pode ser difícil. Exemplos: biscoitos salgados (crackers), doces e crocantes. Alimentos
que se desmancham na boca (bolo de fubá) podem ser difíceis de engolir. Pode-se usar
esses alimentos umedecidos, com manteiga, geléia, calda ou sucos.
3. Evite alimentos difíceis de mastigar: Alguns alimentos sólidos exigem um esforço
adicional para serem mastigados e engolidos. Estes poderão aumentar o tempo necessário
para comer, diﬁcultando o consumo dos alimentos adequados. Exemplos: bifes, costela
de porco, alguns vegetais e frutas cruas (maçã, cenoura crua). Entretanto, pedaços bem
pequenos podem facilitar a mastigação.
4. Evite alimentos que possam aderir: Esses alimentos são de difícil preparo para serem engolidos, podendo grudar na boca ou parar na garganta (faringe). Exemplos: purê de
batatas muito grosso, pão branco.

O QUE BEBER
1. Minimizar líquidos muito ﬁnos: Evitar suco de frutas e refrigerantes. Esses líquidos
não fornecem muitas calorias por litro. O líquido ﬁno é a consistência mais difícil para controlar na boca e engolir sem engasgar.
2. Oferecer líquidos mais grossos: Ofereça líquidos mais grossos como milkshakes,
iogurtes, néctar de frutas e sopas cremosas.

A pequena diferença entre o leite integral e o desnatado pode reduzir o
risco de aspiração e com certeza aumentará o valor calórico do alimento.
3. Engrossar os líquidos: Se necessário, engrosse os líquidos, adicionando espessantes
que não alteram o sabor dos alimentos (Nutilis, Thicken & Easy). Podem ser encontrados
nas casas cirúrgicas ou em seus representantes comerciais.
4. Adicionar suplementos: Adicione suplementos líquidos ou sólidos, produtos instantâneos, milkshakes para enriquecer a dieta do paciente de acordo com as instruções do
médico e do nutricionista.

COMO CONTROLAR A BABA
1. Engula frequentemente: Lembre a criança de engolir frequentemente. Deixar lenço
por perto pode facilitar a limpeza da boca.
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2. Remédios: Eventuais remédios para controlar o excesso de saliva devem ser prescritos
pelo médico.

PLANO DE EMERGÊNCIA
Todos que têm diﬁculdades na deglutição deveriam ter um plano de emergência no caso
de ocorrer um bloqueio das vias aéreas, impedindo a respiração. Todos os que cuidam da
criança, o médico e a unidade de resgate deveriam desenvolver um plano de ação. Este
plano deveria ser impresso e colocado visivelmente como referência.
O plano poderia ser:
1. Tente relaxar: Acalme-se e estimule seu ﬁlho a forçar a tosse, tentando expelir o bloqueio encostando o queixo no peito.
2. Faça a manobra de Heimlich: Se o bloqueio não se mover, tente a manobra de Heimlich (impulso abdominal)
Manobras de Heimlich para bebês

Fig. 8-2: Posicione o bebê de
barriga para baixo, em cima
do seu ante braço, e dê-lhe
5 pancadas com a parte de
baixo da mão.

Fig. 8-3: Se o corpo estranho
não sair com a manobra descrita na ﬁg. 8.2, vire a criança
de barriga para cima, ponha
dois dedos no meio do esterno (osso que se encontra no
centro do tórax) e pressione
5 vezes.
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Manobras de Heimlich para crianças e adultos

Fig. 8-4: Coloque o punho fechado abaixo do tórax da pessoa; agarre esse punho com a
outra mão e pressione bruscamente para cima; se não houver a projeção do corpo estranho, repita a manobra várias vezes.
3. Chame o serviço de emergência (190): Se as vias aéreas se mantêm bloqueadas,
chame a emergência pelo telefone.
4. Tenha um sinal: Crie um sistema de comunicação que conduza a criança. Por exemplo: uma batida com a mão que indica, “Pare, não necessito ajuda”; uma mão colocada na
garganta quer dizer, “Por favor, ajude”.
5. Relembre o plano: Periodicamente relembre o plano para mantê-lo em dia.

SUGESTÕES
1.
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentos Pastosos:
papa de pão: pão macio, sem casca, umedecido com leite engrossado;
mingau;
pudim, manjar, ﬂan, doces em compota, sorvete em massa;
suﬂês;
sucos engrossados: laranja com mamão, leite com abacate, com mamão, com banana;
vitaminas de frutas batidas com aveia, iogurte;
frutas amassadas;
purês de maçã, batata, cenoura, mamão, carne, peixe, mandioca, mandioquinha;

2. Para engrossar líquidos frios: Farinha Láctea Nestlé, Nestlé 3 Cereais, Nestlé 3 Frutas, Nestlé Arroz com amido de milho, Nestlé Banana com aveia, Neston (Nestlé), Mucilon
Arroz (Nestlé), Mucilon Milho (Nestlé), Nutrilon Arroz (Nutrimental), Nutrilon Milho (Nutrimental), Nutrilon Mingau (Nutrimental).
3. Para engrossar líquidos quentes: Amido de milho, Farinha de trigo, Fécula de batata,
Farinha de aveia, Farinha de arroz ou cereais infantis. Amido Modiﬁcado pode ser utilizado
para espessar líquidos quentes, frios ou gelados.
Adapatado do Yorkson KM, Miller RM, Strand EA,(1995). Management of Speech and
Swallowing in Degenerative Diseases. Communciation Skill Builders, a Division of The
Psychologic Corporation. Tucson: p.249
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Michael Kastan - M.D., Ph.D.,
Comprehensive Cancer Center Director
St. Jude Children’s Research Hospital
Memphis - EUA

Câncer é um grande risco para os pacientes com A-T. Pode também ser um pequeno
risco para os portadores do gene de A-T (Ver capítulo “Hereditariedade”). Esses dois temas
serão tratados separadamente.

CÂNCER EM PACIENTES COM A-T
1. Risco de câncer: Estudos realizados nos últimos 30 anos sugerem que 10 a 30% de todos os pacientes com A-T desenvolverão um câncer em suas vidas. A maioria desses cânceres afeta as células brancas do sangue, chamadas linfócitos (os tipos de cânceres são
linfoma e leucemia). Esses cânceres podem ocorrer em qualquer idade nos pacientes com
A-T, embora um número maior ocorra em pacientes com mais de 10 anos. É difícil listar os
sintomas apresentados por esses cânceres. Geralmente, linfomas aparecem em primeiro
lugar como inchaços em partes do corpo onde existem nódulos linfáticos (pescoço, peito e
abdômen) ou causam febres persistentes sem outra explicação. A leucemia frequentemente
causa hemorragias, febres, palidez, mal estar e algumas vezes dores no corpo.
2. Exames de controle: Qualquer tipo de câncer precisa ser diagnosticado e tratado o
mais rápido possível. Assim sendo, exames de controle são muito úteis. Recomenda-se
fazer um hemograma completo quando se colhe uma amostra de sangue para qualquer
exame ou anualmente. O mais importante para o médico é estar atento à propensão de
pacientes com A-T desenvolverem tumores, além de fazer diagnósticos diferenciais quando
os sintomas aparecem.
3. Tratamento: Leucemia e linfomas são tratáveis e a quimioterapia pode ser utilizada
em pacientes com A-T. Discute-se sobre o tipo e a dosagem a ser aplicada dependendo do
tumor e do estado de saúde de cada paciente. É importantíssimo que o tratamento de um
câncer em um paciente com A-T seja supervisionado por um especialista que trabalhe em
um grande centro de tratamento de câncer.

Pacientes com A-T com leucemia e linfoma podem ser tratados com os
agentes quimioterápicos disponíveis.
4. Prevenção: Prevenir um câncer é sempre a melhor estratégia no tratamento. Isso é
possível em alguns tipos, principalmente quando os riscos são relacionados ao comportamento (por exemplo, evitando-se a exposição à fumaça do cigarro, reduzindo o risco de
desenvolver câncer pulmonar).
Infelizmente, leucemia e linfomas surgem em pacientes com A-T de maneira espontânea através dos linfócitos que quebram o DNA e não devido à exposição ambiental. Até o
momento, não se conhece a associação entre exposição à radiação e a possibilidade de
desenvolver um câncer. Achamos que a exposição de um paciente a radioatividade natural
ou médica seja um risco pequeno.
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CAPÍTULO 9

CÂNCER E O RISCO DA EXPOSIÇÃO AOS RAIOS X

Não está comprovado que uma elevada dose de vitaminas ou de antioxidantes reduzam
o aparecimento do câncer nos linfócitos de um paciente com A-T. De fato, alguns antioxidantes em altas dosagens podem ser prejudiciais a estes pacientes. Recomendamos uma
dieta balanceada, com suplementos se necessário, associado a uma dose diária de polivitaminicos.
5. Risco da exposição aos raios-X: A quantidade de radiação de um aparelho de raios-X
é pequena e o risco de um câncer também é pequeno tanto para pacientes como para portadores de A-T. Entretanto, recomenda-se se expor a aparelhos de raios-X somente quando for absolutamente necessário; em outras palavras, os raios-X deverão ser indicados
somente quando sua utilização for indispensável para uma decisão. Por exemplo, se uma
criança quebrou o braço, o benefício dos raios-X supera o risco. Exames odontológicos de
rotina com raios-X devem ser evitados, mas, um eventual exame para veriﬁcar a origem de
uma dor de dentes é aceitável.

Orientação para uso dos raios-X ou tomograﬁas computadorizadas nos
diagnósticos em pacientes com A-T
1. Sempre que possível evite raios-X.
• Deve-se evitar avaliações odontológicas de rotina com raios-X;
• Algumas vezes, outros exames tais como ressonância magnética ou
ultra-sonograﬁa, podem dar as informações necessárias, sem a utilização dos raios-X.
2. O uso dos raios-x é indicado quando o resultado torna-se necessário
para uma decisão médica.
• Se a criança tiver febre e tossir, e o médico ouvir sons característicos
de pneumonia, antibióticos poderão ser receitados sem ter que realizar um raio-X do tórax;
• Caso os sintomas persistam, o raio-X do tórax poderá ser útil.
Pacientes com A-T são mais sensíveis à luz do sol (raios UV), mas essa sensibilidade
não signiﬁca o aumento o risco de câncer de pele. A pele do paciente com A-T é muito ﬁna
e por isso é mais seca, envelhece precocemente e queima-se facilmente quando exposta
aos raios solares. Recomenda-se que o paciente com A-T use protetor solar com fator de
proteção elevado, chapéu e óculos escuros, quando o sol estiver intenso. Isto não é motivo
para deixar a criança dentro de casa. Eles divertem-se fora de casa como qualquer outra
pessoa, devendo ser incentivados a fazer tudo o que forem capazes de fazer tanto dentro
quanto fora de casa.

CÂNCER E RISCO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO EM PORTADORES DO
GENE A-T
1. Risco de Câncer: Estudos epidemiológicos detectaram maior risco de câncer de mama
nas mulheres cujas famílias têm um paciente com A-T. Continua-se a estudar, tentando
avaliar um maior risco de câncer de mama na população de mulheres que são portadoras
do gene A-T.
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Sem que haja nenhuma informação contrária, recomenda-se considerar que existe um
pequeno aumento do risco de câncer de mama nas portadoras de A-T e tomar as medidas
necessárias. A estatística que mostra o aumento do câncer de mama nas famílias que têm
portadores de A-T ocorre em mulheres com idade acima de 60 anos. Recomenda-se realizar exames periódicos. Caso haja novos dados estatísticos que sugiram o aumento deste
risco em mulheres mais jovens, que sejam portadoras, as recomendações dos exames
periódicos devem ser alteradas. Portadoras do gene AT parecem ter maior risco de desenvolverem leucemia linfocítica crônica, entretanto exames para triagem desta doença não
existem.
2. Exames e diagnósticos precoces: O diagnóstico precoce de câncer de mama tem um
impacto signiﬁcativo no tratamento e no resultado. Portanto, é desejável ter um programa
de exames eﬁcientes para obter o diagnóstico o mais cedo possível em pessoas que têm
maior risco de desenvolver este tipo de câncer. No entanto, esta possibilidade em portadores de A-T acima de 60 anos muda a recomendação. O exame atual para detectar câncer
de mama é a mamograﬁa. É um exame eﬁciente, mas que emite uma pequena radiação
ionizante e, desta forma, pode aumentar o risco de câncer de mama em portadoras de
A-T. Assim sendo, surge a dúvida: “Qual será o melhor exame para portadoras de A-T?” A
prática comum das mulheres nos EUA é fazer uma mamograﬁa inicial entre 35 e 40 anos;
entre os 40 e os 50, a cada 2 ou 3 anos e após os 50, uma mamograﬁa anual. Como, nas
portadoras de A-T o risco aumenta somente a partir dos 60 anos, não há a necessidade de
aumentar a frequência das mamograﬁas como acontece com pessoas suscetíveis a outros
genes. A partir dos 60 anos a frequência anual dos testes é recomendada para mulheres
portadoras de A-T e poderá ser alterada se novos dados indicarem que o risco se dá com
idade inferior. No Brasil, atualmente, recomenda-se uma mamograﬁa anual a partir dos 40
anos. O mais indicado é procurar o seu médico e expor o problema.

Toda mulher portadora do gene A-T deve fazer o auto exame de mama
mensalmente.
O auto exame é eﬁciente e no caso de alguma alteração, outros exames serão recomendados. Caso você não saiba fazer, solicite ajuda ao seu médico.
3. Risco de exposição aos raios-X: Está comprovado que as radiações ionizantes aumentam o risco de câncer de mama, mas não está bem claro qual é o aumento deste risco
devido aos raios-X médicos. Como foi explicado anteriormente, deve-se limitar, ao máximo, a exposição das portadoras de A-T aos raios-X. Em outras palavras, diagnósticos com
raios-X devem ser feitos somente quando a falta deste exame possa alterar a deﬁnição do
tratamento médico. Não é absolutamente necessário evitar o raio-X a qualquer custo, mas
sim reduzi-lo ao máximo possível, especialmente se o raio-X for uma radiograﬁa do tórax
que age diretamente sobre o tecido da mama.

Assim como para pacientes com A-T, para os portadores não existe
nenhum benefício evidente a ser alcançado com uma mega dose de vitaminas; é mais razoável uma dieta balanceada, com poucas gorduras,
incluindo vitaminas diárias.
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Fig. 9-1: Faça o que ﬁzer não fume!
4. Recomendações para identiﬁcar portadores de A-T: Uma pergunta frequente surge:
“Quais são os membros da família, tias, tios, primos e consanguíneos que devem ser testados para determinar se são portadores de A-T?”. Essa questão é complexa e necessita de
uma discussão pessoal para averiguar as necessidades individuais a serem consideradas.
Como não temos uma prevenção eﬁciente ou uma estratégia do potencial risco do câncer
da mama, não ﬁca claro quais são os benefícios de saber quem é portador de A-T. Isso é
verdade, já que as recomendações para exame de mama não são diferentes para os portadores de A-T e o resto da população.
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Em pacientes com A-T observam-se diversas alterações no globo ocular assim como
nos movimentos do olho. Estas alterações são:
1. Telangiectasias na conjuntiva;
2. Desalinhamento dos olhos (estrabismo);
3. Movimento anormal do olho;
4. Problemas com a acomodação ocular (mudança do foco de longe para perto);
5. Problemas com convergência (convergir os olhos para olhar objetos próximos).
A alteração nos olhos mais perceptível e frequente é a presença de vasos sanguíneos
mais proeminentes na parte branca do olho. Esses vasos são chamados de “telangiectasia
conjuntival” e não são prejudiciais. Não se sabe porque estes vasos crescem de forma
anormal em pacientes com A-T. Eles não estão presentes no nascimento, mas geralmente
tornam-se visíveis dos 4 aos 8 anos de idade.

Em aproximadamente 10% dos pacientes, a telangiectasia ocular nunca
aparece, o que torna o diagnóstico da A-T mais difícil. A telangiectasia
não traz consequências para a visão.
Exceto pela presença da telangiectasia, o globo ocular é normal. As crianças com A-T
têm a mesma acuidade visual para distância (habilidade de ver objetos focados) e distinguem as cores como outras crianças, e precisam de lentes corretivas na mesma frequência
que as outras. A média da acuidade visual para distância nos pacientes com A-T tem sido
20/30, um pouco menor que a visão perfeita 20/20. No entanto, a visão de perto pode ser
afetada pela diﬁculdade na acomodação. A acomodação é a capacidade do olho de ajustar
o foco de longe para perto. Lentidão ou ausência de acomodação ocorre em muitos pacientes com A-T. A diﬁculdade para focar de perto pode ser compensada pelo uso de óculos de
leitura.

Fig. 10-1: Telangiectasias são agrupamentos
anormais de vasos sanguíneos “torcidos”. Eles
fazem com que o olho pareça irritado.

O desalinhamento ocular (estrabismo) é encontrado em pacientes com
A-T numa porcentagem muito maior do que em indivíduos normais.
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O OLHO E A VISÃO

Na maioria dos casos, os olhos têm estrabismo convergente (esotropia - desvio do eixo
visual de um olho em direção ao outro olho), mas algumas vezes, os olhos têm estrabismo
divergente (exotropia - desvio do eixo visual de um olho em direção oposta do outro). Em
ambos os casos, os olhos não trabalham juntos e o cérebro usa somente uma das duas
imagens apresentadas pelos olhos desalinhados. Muitas vezes, a convergência é prejudicada a ponto dos olhos não conseguirem dirigir-se adequadamente para objetos próximos
como, por exemplo, livros. O estrabismo pode ser um problema pequeno que não necessite
de tratamento, ou um grande problema que pode causar maiores consequências na visão.
Os óculos podem ajudar. Em alguns casos de estrabismo, torna-se necessária uma cirurgia
no músculo ocular feita por um oftalmologista. Na maioria dos pacientes com A-T os resultados são promissores, com bom alinhamento dos olhos.
Em quase todos pacientes com A-T, observa-se um controle anormal nos movimentos
dos olhos (veja Capítulo “Problemas Neurológicos). Não está clara a causa desses problemas, mas é provável que seja devido a anormalidades progressivas do cerebelo e do tronco
cerebral.
Muitos pacientes com A-T se queixam da diﬁculdade na leitura. Provavelmente isto se
deve à inabilidade de controlar adequadamente diferentes partes do movimento do olho. É
o que diﬁculta o deslocamento dos olhos de uma palavra à outra numa linha escrita, ou de
uma linha do texto para a próxima. Outro fator que contribui muito também é a diﬁculdade
na convergência, ou seja, trazer os olhos adequadamente para focar objetos próximos. Embora não exista, até o momento, nenhuma forma de tratar estes problemas, muitas adaptações podem ser feitas para melhorar a habilidade de leitura (veja Capítulo “Tecnologia Assistiva para Comunicação Escrita”). Além disso, a acomodação deﬁciente pode ser corrigida
pelo uso de óculos de leitura, melhorando o foco do material escrito.
De modo geral, os pacientes com A-T trabalham bem em tarefas visuais. O maior problema parece ser a diﬁculdade na leitura, talvez pelas limitações dos movimentos dos olhos,
o que sempre volta ao ponto da insuﬁciência da convergência. Outra anormalidade encontrada é o desalinhamento dos olhos, o que pode requerer cirurgia. Exceto pelos vasos
dilatados em sua superfície (telangiectasia conjuntival), os globos oculares são normais em
quase todos os pacientes e a maioria tem boa acuidade visual.

O OLHO NA A-T
• A maioria dos pacientes tem telangiectasias (vasos sanguíneos proeminentes, porém sem consequências ) na parte branca do olho (conjuntiva);
• A visão (capacidade de ver objetos em foco) é normal;
• O desalinhamento ocular (estrabismo) é comum, mas pode ser corrigido;
• Há diﬁculdade em mover os olhos juntos para focar objetos próximos
(convergência);
• O maior problema é a leitura devido aos movimentos dos olhos não
serem contínuos, e há problemas em coordenar os movimentos dos
olhos com os movimentos da cabeça.
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A REABILITAÇÃO E ATAXIA TELANGIECTASIA
A reabilitação tem muito a oferecer para os pacientes com A-T e seus familiares. Entretanto, para usar estes recursos sabiamente e com eﬁciência é importante compreender os
objetivos e os princípios básicos do processo de reabilitação, assim como as limitações do
que a reabilitação pode ou não pode fazer.

O principal objetivo da reabilitação é a FUNÇÃO: maximizar a função
ou as habilidades de um indivíduo, apesar das diﬁculdades existentes
ou que venham a desenvolver, e fazer isso na forma menos incômoda
possível (numa maneira que seja bastante prazerosa, com baixo custo,
tempo e esforço despendido, e o mínimo de sobrecarga tanto para a
pessoa como para a família).
EM QUE CONSTITUI A REABILITAÇÃO NA A-T?
1. Equipe de proﬁssionais: Uma equipe de proﬁssionais de reabilitação ajuda a lidar com
as diﬁculdades que uma pessoa com A-T enfrenta. Embora a equipe de sua região muito
provavelmente não tenha especialistas em A-T, eles são especialistas em reabilitação. Eles
terão as habilidades para avaliar e os conhecimentos de reabilitação para determinar as
recomendações e tratamentos apropriados e benéﬁcos. A equipe pode ser composta por
um médico, psicólogo, fonoaudiólogo, especialista em tecnologia assistiva, terapeuta ocupacional, nutricionista e ﬁsioterapeuta.
2. Prevenção de sequela secundária: Embora a terapia não elimine os problemas de
coordenação, a ataxia e os movimentos involuntários que fazem parte da A-T, ela pode
minimizar ou prevenir os problemas secundários, tais como fraqueza muscular, pouca resistência e deformações ortopédicas progressivas dos pés.
3. Técnicas compensatórias: Prescrever e ensinar técnicas compensatórias para minimizar as consequências das alterações. Por exemplo, aprender como posicionar melhor o
corpo e braços de modo que o efeito do tremor ou da ataxia seja minimizado quando ﬁzer
um trabalho motor ﬁno; ou aprender a repetir somente a palavra-chave da sentença quando
estiver cansado.
4. Prescrição de equipamentos: Prescrever os equipamentos adequados, como órteses,
cadeira de rodas, ou um teclado adaptado de computador com software apropriado. Decidido qual equipamento é apropriado, e quando utilizá-lo, é necessário lembrar-se de alguns
princípios. O equipamento será útil se:
• favorecer a função e independência física e psicológica adequada à idade;
• melhorar a segurança; e/ou
• melhorar a eﬁciência energética.
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É importante também lembrar que o equipamento deve ser usado por motivos especíﬁcos, sob certas circunstâncias. O fato de ter um equipamento, não signiﬁca que a pessoa
suspenda uma atividade que ela seja capaz de fazer sem riscos. Por exemplo, a utilização
de uma cadeira de rodas para mobilidade de longas distâncias na comunidade não deve
impedir que a pessoa ande (com ou sem auxílio) pequenas distâncias.
5. Modiﬁcações no ambiente: Prescrever modiﬁcações adequadas do ambiente, tais
como um banco na banheira e barras para se segurar no banheiro para tornar um ambiente
seguro, uma rampa para entrar em casa ou aprender a utilizar o transporte público.
A função mais importante da equipe de reabilitação é orientar e controlar a evolução através de avaliações periódicas (cada 3, 6 ou 12 meses). Desta forma, ajudará o paciente com
A-T a enfrentar as diﬁculdades na medida em que modiﬁcam-se. Em alguns casos, a equipe
também pode acrescentar terapia individual.

Cada paciente com A-T deveria ter um programa de preparo físico recreativo que seja terapêutico, mas nem todos necessitam de “terapia”
o tempo todo. Este programa recreativo deve ser divertido, adequado a
sua idade e que seja adaptado às suas habilidades e desejos individuais.
A equipe de reabilitação pode ajudar com a implantação e com as adequações contínuas deste programa recreativo, mas ele deve ser realizado pelo paciente com A-T e sua
família de forma independente, na maior parte do tempo. O objetivo de tal programa é manter o preparo físico, resistência, força e ﬂexibilidade, o melhor possível. Terapias individuais
podem ser necessárias de forma intermitente para assegurar que estes aspectos sejam
acompanhados adequadamente.
Frequentemente a fadiga é um grande problema para pacientes com A-T. Não há benefícios em trabalhar ou exercitar-se até chegar ao ponto da fadiga . Lembre-se, quando
aprender algo, tente aprender com a melhor técnica possível. Há um ditado que diz “A prática faz a perfeição”. Isto não é totalmente correto. Ele deveria ser “A prática perfeita faz a
perfeição”. Portanto:

RESPEITE SUA FADIGA!
Quando a prática começa a causar deterioração no desempenho, pare o tempo suﬁciente para sentir-se descansado e então recomece.
Cada paciente com A-T tem necessidades, habilidades e inabilidades próprias. Consequentemente, o programa de reabilitação deve ser individualizado. Entretanto, existem
diﬁculdades semelhantes que desaﬁam todos os pacientes com A-T. Os próximos capítulos
descrevem estes desaﬁos, o papel dos terapeutas na ajuda para solucioná-los, e as orientações básicas que têm sido benéﬁcas.
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INTRODUÇÃO
Uma marcha ou postura oscilante é muitas vezes a primeira característica da A-T a ser
identiﬁcada como anormal. As crianças com A-T normalmente andam na idade esperada,
mas a instabilidade dos primeiros passos não melhora com a idade. Muitas crianças com
A-T são diagnosticadas erroneamente como paralisia cerebral, que tem o prognóstico de
permanência de um atraso motor ou uma melhora lenta. O ﬁsioterapeuta pode ser o primeiro a documentar a piora das habilidades motoras, e, portanto, colaborar para iniciar a reavaliação que leva ao correto diagnóstico. Esta importância inicial do ﬁsioterapeuta continua
através da vida da criança com A-T, já que a progressão da doença traz novos desaﬁos para
a função física.
Os ﬁsioterapeutas se dedicam a ajudar nas diﬁculdades das habilidades motoras gerais,
como os problemas na marcha, mobilidade e postura. Para a maioria dos pacientes, os ﬁsioterapeutas trabalham em equipe com terapeutas ocupacionais, que dirigem sua atenção
para as funções dos braços, mãos, cabeça e pescoço. As orientações da ﬁsioterapia devem
se adequar de acordo com a progressão da doença, da idade e maturidade do paciente, do
quadro neurológico, do ambiente, das metas pessoais e necessidades familiares.

A AVALIAÇÃO DA FISIOTERAPIA
A ﬁsioterapia avalia:
• tônus muscular;
• movimentos involuntários;
• compensações;
• força;
• amplitude de movimentos;
• acesso às reações de movimentos automáticos (como as reações de
equilíbrio);
• habilidades funcionais em diferentes ambientes.
Os benefícios potenciais dos equipamentos adaptados ou das órteses são discutidos
em consultas com os ﬁsioterapeutas, terapeutas ocupacionais e médicos. Avaliação das
atuais atividades de condicionamento físico também é um componente importante da avaliação da ﬁsioterapia. Sempre que possível, devem ser feitas medidas objetivas do desempenho motor para documentar as condições. Infelizmente, isto pode ser difícil nas crianças
com A-T porque os padrões pediátricos normalmente utilizados não são apropriados para
avaliar seus problemas especíﬁcos. Alguns parâmetros úteis podem ser o número de passos dados fora de um caminho com determinada extensão e largura, medição do tempo que
é capaz de ﬁcar em pé parado dentro de um espaço conﬁnado (30 cm2) e o tempo utilizado
para se transferir da cadeira de rodas.
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MOBILIDADE E HABILIDADES MOTORAS GERAIS:
A FUNÇÃO DA FISIOTERAPIA

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Crianças com A-T ﬁcam em pé e andam de um modo peculiar. Ficar em pé parado em
um lugar é muitas vezes difícil, com frequentes reações oscilantes para manter o equilíbrio.
A maioria das crianças com A-T começa a andar na idade adequada, mas sua marcha é
diferente. Elas cambaleiam e caem com maior frequência do que o esperado para a idade.
A marcha aparenta ser impulsionada, inclinando-se para frente sobre a ponta dos pés a
cada passo, ou então, ao invés de tocar o chão primeiro com o calcanhar, as crianças dão
o passo para frente apoiando a sola dos pés por inteiro, fazendo uma marcha com passos
“duros”. Pode ser difícil passar um pé próximo do outro, ou sair do chão, com cada passo.
Algumas vezes o pé está em rotação interna (pés virados para dentro), algumas vezes o pé
está com apoio interno no tornozelo, outras com apoio no lado externo do pé, ou ainda o
pé está em rotação externa ou a sola do pé é chata. O tônus muscular é geralmente solto no
quadril e joelhos, mas tenso nos pés e tornozelos. Muitas vezes, diz-se que as crianças com
A-T “andam para todo lado” e usam reações oscilantes para manter o equilíbrio. A marcha
na A-T pode piorar em função de anormalidades do tônus ou de movimentos involuntários
que distorcem seu ritmo. Pode haver tônus anormal ou manutenção anormal da postura
(distonia) ou outra anormalidade na forma de movimento involuntário. (ver capítulo “Problemas Neurológicos”). Conforme as crianças começam a cair com maior frequência, medidas
de segurança passam a ser importantes para evitar o aumento de lesões.
Com o passar do tempo, as crianças com A-T descobrem que são capazes de usar
melhor os braços nas atividades se elas se “sentarem em W” no chão. Isto ajuda a aumentar sua base de suporte e, desta forma, melhorar sua estabilidade. Algumas crianças não
acham a “postura em W” confortável, e conseguem a mesma estabilidade sentando-se com
as pernas “cruzadas tipo índio”. Qualquer uma destas posturas é aceitável e nenhuma deve
ser desestimulada apesar da preocupação em eventualmente prejudicar o desenvolvimento
dos ossos ou articulações.

Fig. 12-1: Sentar na posição “tipo índio” e “W”
Com o tempo, as crianças ﬁcam menos capazes em lidar com o aumento das diﬁculdades. Pode ser tão cansativo trabalhar constantemente contra a instabilidade que a fadiga
limita a função por completo. A fadiga é um problema signiﬁcante na A-T, mesmo nas crianças menores, quando a doença se manifesta de forma tênue. A fadiga é a responsável pela
variabilidade no desempenho, seja do controle motor geral, motor ﬁno ou da fala.

Muitas vezes os “dias bons” e “dias ruins” são imprevisíveis, mas todos
os pais sabem que certa hora do dia, descanso inadequado, uma doença ou outros desaﬁos trazem problemas adicionais para as crianças e
adultos com A-T.
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Algumas deformidades ortopédicas podem se desenvolver e parecem estar relacionadas tanto a alterações do sistema nervoso central (cérebro) como periférico (nervos do corpo). As deformidades mais comuns ocorrem no pé e tornozelo. O pé tende a ﬁcar “equino”
com restrições da mobilidade da articulação do tornozelo.

Fig. 12-2: Pé equino
O tornozelo também pode se
deformar, ﬁcando dobrado
para dentro (pronado).

Fig. 12-3: Tornozelo
pronado

Estas deformidades do pé podem causar lesão na pele e dor na marcha. A alteração da
postura diﬁculta mais ainda ﬁcar em pé e andar. A maior parte dos pacientes com A-T teria
força muscular suﬁciente, por muitas décadas, para andar pequenas distâncias dentro de
casa ou para suportar o peso nas transferências posturais com auxílio de alguém, mas a deformidade dolorida no tornozelo pode impedir isso. A deformidade no pé é mais facilmente
adiada ou prevenida do que corrigida. Órteses adequadas podem retardar a progressão da
deformidade, e podem dar estabilidade adicional na marcha em alguns casos. Uma cirurgia
de alongamento de tendão por um cirurgião ortopedista pode ser necessária para equilibrar
as forças musculares do tornozelo, e pode também melhorar a marcha.
Há uma baixa incidência de curvatura espinal (escoliose) na população com A-T, mas a
taxa de ocorrência é maior do que a encontrada na população geral de crianças e adolescentes. A causa não é clara, mas pode ser devido ao tônus muscular desigual em um lado
do corpo comparado com o lado oposto. Assim que uma curvatura inicial for detectada, a
criança deve ser encaminhada a um ortopedista experiente no tratamento de crianças e
adultos com sequelas neurológicas.

RECOMENDAÇÕES DA FISIOTERAPIA
1. Órteses: Órteses são equipamentos usados no corpo para melhorar a função ou manter alinhamento adequado e amplitude de movimento.

As órteses que são usadas na panturrilha e na sola do pé (conhecidas
como órtese pé-tornozelo) podem ajudar a melhorar a marcha, principalmente se há uma tendência de oscilar para dentro ou para fora sobre um
tornozelo instável.
As órteses podem ser rígidas ou articuladas no tornozelo, permitindo que este se movimente para cima e para baixo, ao mesmo tempo em que restringe o desvio lateral. Estas
órteses podem ser usadas com um dos seguintes objetivos (ou por ambos):
1.1 Ajudar na marcha: Uma órtese pé-tornozelo pode ser usada durante o dia para minimizar os passos curtos devido à marcha na ponta dos pés ou à diﬁculdade com saída do pé do
chão quando a perna faz o movimento para frente, assim como para estabilizar o tornozelo
reduzindo a possibilidade de virá-lo com um passo incorreto.
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As crianças saberão dizer se sentem-se mais seguras, e uma redução nas quedas, melhora da marcha e redução da fadiga quando andam podem ser evidências de que a órtese
funciona. Mesmo os pacientes que não andam muito apreciam a estabilidade proporcionada pela órtese quando estão sentadas. A melhor maneira de avaliar se funciona ou não é
experimentar!
1.2 Retardar as possíveis deformidades: Uma segunda indicação para o uso da órtese é
retardar a progressão da deformidade. Geralmente há também o benefício para a marcha,
embora nem sempre seja o caso. A órtese vai se opor às forças deformantes do suporte do
próprio peso e ao tônus anormal no pé e tornozelo. Um pé já com deformidade não tem
indicação de órtese, pois ela não só não irá ajudar como ainda causará dor. O acompanhamento médico poderá avaliar se a progressão da deformidade está sendo retardada com o
uso da órtese. As órteses que tenham esses objetivos devem ser feitas pelo ﬁsioterapeuta
ou por proﬁssionais de oﬁcinas de especializadas, dependendo das circunstâncias locais.
A frequência e o tempo que as órteses são usadas por dia dependem da razão pela qual
elas foram indicadas. Se o objetivo é ajudar a melhorar as atividades funcionais, tais como
a marcha e transferências posturais, elas vão funcionar apenas quando são usadas nestas
atividades. Se o objetivo é retardar o desenvolvimento de deformidade, o cronograma do
uso deve ser determinado pelo médico que as prescreveu. Em alguns casos, o benefício do
alongamento pode ser conseguido apenas com o uso noturno.
Algumas vezes é possível conseguir alguns dos benefícios de uma órtese pé-tornozelo
através da escolha adequada dos sapatos. As botas podem dar apoio adicional nos tornozelos, impedindo seu desvio para um lado com um passo incorreto. Entretanto, elas devem
ser “da moda” e isso com certeza importa para muitas crianças! A órtese pode ser escondida dentro da calça e sapatos de maneira razoavelmente eﬁcaz, para aquelas crianças que
se preocupam com a aparência. Um fato curioso sobre calçados é que tênis com solas aderentes com amortecedores a ar não são adequadas para o indivíduo com ataxia. Se há uma
tendência a tropeçar porque o pé engancha no chão quando ele avança para o próximo
passo, uma sola aderente pode piorar esta situação. Em vez disso, muitas vezes sapatos
com solas lisas (Keds velhos, ou solas de couro lisas) têm menor probabilidade de causar
uma “rasteira”. Todos tendem a andar com mais cuidado com um sapato de solas lisas; esta
precaução pode ser melhor do que a falsa segurança dos sapatos com solas aderentes que
agarram e fazem tropeçar com passos incorretos.
Poucos pacientes com A-T desenvolvem escoliose. A velocidade e a quantidade da
curvatura da coluna e a natureza das forças que parecem conduzir para um lado, determina
a melhor terapia. Em alguns casos, o uso de uma órtese torácica, ou um colete rígido, é
indicado. O encaminhamento para um centro especializado que trata de crianças com deformidade espinal é essencial para qualquer indivíduo com uma curvatura maior do que 30
graus.
2. Equipamentos assistivos

A habilidade da criança em ser independente na mobilidade dentro de
seu grupo de amigos é sempre de uma importância suprema.
A fadiga pode ser a razão mais importante para introduzir um equipamento assistivo.
A segurança, a eﬁciência da energia, e o nível da independência física e suas implicações
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psicológicas devem ser constantemente monitoradas para ajudar a selecionar os equipamentos adequados.
O uso de um andador é indicado quando as quedas aumentam ou quando a criança ﬁca
muito cansada para participar de uma atividade caso tenha que andar até o local onde ela
se realizará. Os andadores com 4 rodas, com rodas posteriores com efeito catraca (que funciona como um breque que protege contra oscilações e quedas para trás) é o andador ideal
para a maioria das crianças com A-T. Aquelas que têm controle de tronco razoavelmente
estável e não cambaleiam de um lado para outro muitas vezes têm êxito, pelo menos por
algum período de tempo ou em certos ambientes, quando utilizam o andador com a opção
de “roda dianteira giratória”.

Fig. 12-4: Tipos de andadores.
Na medida em que a criança cresce, as exigências de distância e velocidade aumentam e a fadiga torna-se limitante mesmo com o uso de um andador. Quando isto acontece,
a cadeira de rodas simples ou motorizada deve ser cogitada. Ela pode ser indicada para
crianças em certas circunstâncias ambientais já aos 4 anos de idade. A cadeira de rodas
é inicialmente utilizada para percorrer longas distâncias na comunidade. Por exemplo, as
crianças que ainda estão andando em casa e na escola podem usar uma cadeira de rodas
num Shopping Center ou em excursões da escola. Isto vai favorecer a independência, e
não vai levar a um aumento da fraqueza ou perda de habilidades. Se a cadeira de rodas é
cogitada, uma avaliação deve ser feita por uma equipe de tecnologia assistiva experiente
no tratamento de crianças com sequelas neurológicas e alterações no tônus muscular. Há
uma abundante e sempre crescente oferta de equipamentos adaptados motorizados ou
não. Uma equipe de tecnologia assistiva pode indicar o equipamento mais adequado para
satisfazer as necessidades da criança. Sempre que for possível, uma cadeira de rodas
manual leve com um sistema para postura sentada adequado pode ser comprada para ser
uma alternativa à motorizada.
As crianças aceitam facilmente auxílios para a mobilidade, e isso deve ser incentivado
para aumentar sua independência. Não existe uma maneira certa de movimentar. Suas
habilidades, o ambiente e as demandas da situação é que ditam qual o melhor equipamento em um determinado momento de vida. Por exemplo, a mesma criança pode correr ou
arrastar-se por distâncias bem curtas para atravessar um quarto, enquanto ao mesmo tempo andar pela casa se apoiando em paredes e mobílias, andar com um andador na escola
e usar uma cadeira de rodas na rua para longas distâncias.
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As crianças têm uma disposição para gostar e aceitar prontamente qualquer coisa que
as ajude a ser mais independente e a fazer coisas mais facilmente e de forma segura. Os
pais relatam que a reação de sua criança quando começa a usar um equipamento é quase
sempre positiva. As crianças com A-T vêem a cadeira de rodas como um equipamento que
as ajuda a se livrar da diﬁculdade de ir de um ponto a outro, facilita a participação delas em
atividades e as mantêm próximas da família e amigos. De fato, as crianças com A-T aceitam mais facilmente a introdução dos equipamentos assistivos do que os membros de sua
família.
3. Compensações e atividades terapêuticas:
Uma vez que a marcha independente, mesmo com equipamentos assistivos, não seja
mais possível, a família pode encontrar maneiras de ajudar seu ﬁlho a percorrer pequenas
distâncias ou subir e descer escadas em casa. Com o passar do tempo, as técnicas de
transferências posturais precisam ser monitoradas e ajustadas, assim como as metas globais de independência máxima, segurança e eﬁciência. É muito importante que o paciente
com A-T mantenha a capacidade de ﬁcar de pé e suportar o seu peso, mesmo que com
apoio, de forma que a necessidade de ser levantado por quem cuida dela seja a menor
possível.

Os pacientes com A-T, assim como qualquer pessoa, precisam de um
programa de condicionamento físico e aeróbio recreativo para manterem bom alongamento, força muscular e resistência.
O tipo de atividade obviamente vai variar conforme a idade, interesse, habilidade física
e recursos disponíveis. Crianças menores que estão em constante movimento se mantêm
em forma através das brincadeiras espontâneas. Nas crianças maiores isso se torna mais
um desaﬁo.
Na escola, elas podem participar de aulas de educação física adaptadas. Outras atividades com potencial recreativo podem ser a natação com equipamentos de ﬂutuação adequados, equitação adaptada, exercícios em equipamentos adaptados, como uma bicicleta
estacionária ou máquina de remo, levantamento de peso e exercícios aeróbios feitos na
postura sentada. Bicicletas com apoio nas costas, cinto de segurança e presilha para os pés
são normalmente seguras e divertidas. Durante todas as atividades de condicionamento
físico, é crucial evitar exercitar-se até o ponto de fadiga.

Natação adaptada e/ou
hidroterapia

Equitação adaptada e/ou
equoterapia
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Bicicleta estacionária

Triciclos

Dança

Máquina de remo

Fig. 12-5: Possíveis atividades recreacionais.
4. Adequações nos ambientes: O espaço da casa ou escola deve possibilitar a maior
independência possível para pessoas que possuem a mobilidade reduzida. Aqueles que
estão planejando construir ou reformar devem se informar ou procurar a ajuda de um proﬁssional que tenha conhecimento da legislação de acessibilidade e possa orientá-los de
acordo com sua necessidade.
No Brasil a acessibilidade para ediﬁcações é normatizada pela NBR 9050 de maio de
2.004 e pelo Decreto Federal 5.296 de dezembro de 2.004. A Norma Brasileira e o Decreto
Federal oferecem subsídios para esclarecer muitas das dúvidas sobre a melhor maneira de
adaptarmos o espaço físico para os portadores de necessidades especiais.
“O conceito do Desenho Universal foi desenvolvido pelos arquitetos da Universidade da
Carolina do Norte - EUA, com objetivo de deﬁnir um projeto de produtos e ambientes para
ser usado por todos, na sua máxima extensão possível, sem necessidade de adaptação ou
projeto especializado para pessoas com deﬁciência.”
“A meta é que qualquer ambiente ou produto poderá ser alcançado, manipulado e usado, independentemente do tamanho do corpo do indivíduo, sua postura ou mobilidade. O
Desenho Universal não é uma tecnologia direcionada apenas aos que dele necessitam, é
desenhado para todas as pessoas. A idéia do Desenho Universal é, justamente, evitar a necessidade de ambientes e produtos especiais para pessoas com deﬁciência, assegurando
que todos possam utilizar com segurança e autonomia os diversos espaços construídos e
objetos.” (1)
As diretrizes para a construção acessível assim como informações sobre Desenho Universal podem ser facilmente pesquisadas na Internet.
(1) Trecho parcial do site www.maragabrilli.com.br/desenho_universal
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CAPÍTULO 13

TERAPIA OCUPACIONAL PARA
PACIENTES COM A-T
Mary Lashno - OTR/L
Kennedy Krieger Institute
Baltimore - EUA

A FUNÇÃO DO TERAPEUTA OCUPACIONAL
Os terapeutas ocupacionais (TO) auxiliam nas diﬁculdades para a realização das atividades da vida diária, como alimentação, vestir-se, cuidados pessoais, tomar banho e
demais procedimentos de higiene, assim como no desempenho do trabalho. Em geral, os
terapeutas ocupacionais tem como prioridade o uso do braço e mão, a coordenação viso-motora (visual e motora), a estabilidade na postura para o uso do braço e a compreensão
intelectual necessária para realizar tarefas motoras. Muitas vezes, os terapeutas ocupacionais trabalham em equipe com ﬁsioterapeutas, cujo objetivo é a solução dos problemas de
mobilidade e de postura, especialmente no que diz respeito à função das pernas e tronco.
A terapia ocupacional ajuda crianças e adultos com A-T continuamente pois, com o passar
do tempo, naturalmente aparecem novas necessidades e interesses próprios do desenvolvimento das crianças, e também a A-T traz novos encargos pelo dano neurológico. As
funções da TO são: indicar adaptações assistivas, orientar as modiﬁcações no ambiente ou
adaptações das atividades para serem realizadas de maneira mais fácil, indicar ou auxiliar
com exercícios terapêuticos, ou ajudar a formular metas novas e mais apropriadas.

A AVALIAÇÃO DA TERAPIA OCUPACIONAL
A essência da avaliação da terapia ocupacional modiﬁca-se conforme o
crescimento e desenvolvimento da criança.
Para a criança menor, o dia é dedicado às importantes atividades do brincar. Através
da brincadeira a criança explora o mundo exterior e desenvolve a coordenação necessária
para manipulá-lo. Na idade escolar, as responsabilidades adicionais de frequentar a escola,
seguir instruções e concluir as tarefas são adicionadas aos interesses do brincar. A avaliação da terapia ocupacional enfoca as habilidades básicas viso-motoras ﬁnas, tais como
o uso de lápis e tesouras, para desempenhar com sucesso com as exigências da escola.
A terapia ocupacional participa também nas atividades de alimentar-se, na preparação da
comida, no vestir-se e nos cuidados pessoais, ou seja, em responsabilidades que as crianças assumem naturalmente. Para todos os adolescentes, a independência tem uma grande
importância. As habilidades necessárias para maximizar a independência de pensamento e
de ação são de grande importância para o terapeuta ocupacional.
Em geral, a terapia ocupacional avalia a motricidade ﬁna, as habilidades viso-motoras
e viso-perceptuais (uso das mãos e olhos para realizar atividades manuais precisas), enquanto que a ﬁsioterapia avalia as atividades motoras globais (postura, equilíbrio, marcha).
A preocupação que as duas áreas têm em comum é a estabilidade e postura, porque o
tronco, cabeça e pés devem estar estáveis para o controle motor ﬁno. Se um indivíduo
estiver instável ou tiver movimentos incontrolados, os braços serão utilizados para manter o
corpo estabilizado e evitar uma queda. Se um indivíduo não consegue sentar-se de forma
estável e/ou manter a cabeça na posição vertical, ﬁca difícil usar os braços e os olhos de
forma eﬁciente. Os ﬁsioterapeutas e terapeutas ocupacionais trabalham juntos para indicar
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as técnicas e/ou adaptações ideais para o posicionamento que vão melhorar a estabilidade
e manter uma postura ideal para a segurança, independência e desempenho das atividades
da vida diária.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA A-T
As crianças com A-T apresentam vários comprometimentos que podem prejudicar o
desempenho de muitas das atividades da vida diária.
1. Coordenação e graduação ineﬁcientes dos movimentos dos braços: Muitas crianças com A-T têm noção de como elas querem realizar uma tarefa, mas falham na sua
execução. Por exemplo, elas podem estender demais o braço para frente ou não estender
o suﬁciente. Este tipo de movimento é muitas vezes visto em duas formas: a primeira, por
exemplo, é quando elas levam uma colher à boca com o movimento adequado, mas muitas
vezes um movimento rápido e incontrolado acontece e elas podem se machucar ou não
conseguir se alimentar adequadamente, pois não têm controle total. O outro tipo de movimento atáxico que pode ser observado, é quando a criança começa a alimentar-se sem
preocupações aparentes mas, à medida que a refeição prossegue, aumentam os movimentos involuntários, diminuindo o controle de alimentar-se. Este segundo tipo de movimento
atáxico muitas vezes é minimizado aumentando o suporte de tronco e braços da criança.
2. Tremores: Quando os pacientes tentam colocar um objeto em um local especíﬁco, muitos são perturbados pelo tremor das suas mãos. Este é um problema frequente que se
intensiﬁca com a idade. Infelizmente, quanto mais elas tentam, maior é o tremor. Podem
ser percebidos dois tipos de tremores. Um tremor intencional começa quando a criança faz
a aproximação na atividade, por exemplo, quando o lápis se aproxima do papel, o tremor
aumenta. É muito difícil de controlar. Outro tipo de tremor muito observado é quando a
atividade inicia bem, com controle adequado. Entretanto, com a continuidade do mesmo
movimento, um tremor é notado geralmente devido à fadiga muscular. Este tipo de tremor é
um pouco mais fácil de controlar, pois se a criança parar a atividade e descansar sua mão
por alguns minutos, ela será capaz de recomeçar a tarefa.
3. Movimentos excessivos da cabeça e tronco: Aumento de movimentos na cabeça e
no tronco pode diﬁcultar bastante a conclusão, com êxito, das tarefas de motricidade ﬁna.
Para que os braços e mãos manipulem objetos e trabalhem com competência, o movimento da cabeça e do tronco deve ser mínimo. O excesso de movimento é difícil de controlar
além de desgastante, pois se perde uma quantidade signiﬁcante de calorias que são muito
necessárias.
4. Problemas visuais: A diﬁculdade em controlar os movimentos dos olhos interfere em
todas as habilidades viso-motoras (a habilidade em focar e incorporar o movimento preciso
do braço e da mão para realizar uma tarefa). Muitas vezes, as crianças com A-T parecem
usar a lateral dos olhos, ou levantar a cabeça numa posição lateralizada. É possível que elas
façam isso num esforço de estabilizar ou “ﬁxar” seus olhos para visualizar melhor o que elas
estão tentando olhar.

A maioria das crianças com A-T é muito criativa e desenvolve padrões
compensatórios para aumentar seus êxitos na realização das atividades.
Algumas dessas técnicas são adequadas, mas muitas interferem nas habilidades para conseguir realizar, com sucesso, tarefas mais complexas.
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ORIENTAÇÕES DA TERAPIA OCUPACIONAL
1. Melhorar a estabilidade: Muitas crianças com A-T têm diﬁculdade em controlar os
movimentos dos braços, do tronco e da cabeça. O aumento do esforço necessário para
controlar estes movimentos interfere na capacidade de planejar e concluir uma tarefa de
motricidade ﬁna. As orientações para aumentar a estabilidade dos braços, do tronco e da
cabeça são essenciais.
As crianças com A-T se esforçam muito para desempenhar as atividades da vida diária.
Elas podem ser bastante criativas com o uso de padrões compensatórios para conseguir
êxito nas suas atividades preferidas. Muitas destas técnicas são bastante funcionais, são
adaptadas sem intenção e altamente recomendadas. Por exemplo, manter os braços próximos ao corpo, estabilizar os cotovelos na mesa e usar o tronco para apoiar o braço melhora a estabilidade. Neste caso, para levantar o braço, desliza-o para cima pela frente do
peito. Entretanto, alguns padrões compensatórios que inicialmente são muito úteis em um
contexto podem tornar-se obstáculos em outro. Desta forma, se utilizar o mesmo padrão
compensatório descrito anteriormente ao afastar um braço do corpo através da ﬁxação dos
ombros ou dos cotovelos os tremores podem aumentar e o controle dos movimentos diminuir conforme o ombro fadiga, ou ﬁxar as articulações dos dedos em uma posição anormal
aumentará o risco da criança de desenvolver deformidades na mão e punho. É importante
que os familiares e terapeutas ﬁquem atentos ao uso de padrões compensatórios anormais
e tentem desencorajar este uso precocemente, e também estimulem que padrões funcionais se tornem um hábito.
2. Sistemas adaptados da postura sentada: Diversos componentes da postura sentada
adaptada que estabilizam braços, tronco e cabeça vão permitir que a criança controle melhor o movimento e tenha mais êxito nas atividades diárias.

Fig. 13-1: Cadeira com base alargada,
apoio regulável de braços, assento e
encosto, permitindo o apoio total dos pés.

Os componentes especíﬁcos para adaptar a postura sentada devem sempre ser determinados por uma equipe de reabilitação que tenha experiência com este tipo de adaptação.
Algumas das escolhas possíveis podem ser encosto e assento ﬁrmes, apoios laterais
para o tronco que se encaixam confortavelmente em cada lado do tronco do paciente, uma
faixa de apoio para o peito, diversos tipos de descanso para cabeça, e uma bandeja de colo
para a criança estabilizar os braços.
Se for difícil usar uma cadeira de rodas dentro de casa, é muito importante que a família
providencie um bom sistema de apoio para a criança sentar.
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Diversos componentes para a postura sentada adaptada podem ser usados para estabilizar os braços e tronco. Para uma criança menor, o uso de um cadeirão ou de uma
cadeirinha auxiliar que encaixamos na superfície da mesa pode dar apoio adequado. Se
isto não for possível, ou se a criança for muito maior, é importante providenciar uma cadeira
com bom apoio para o tronco e a cabeça. O melhor é manter os pés ﬁrmemente “plantados”
no chão ou em um apoio. Uma bandeja ou mesa colocada em frente da criança pode servir
de apoio para os braços. Apoios laterais feitos com um cobertor ou toalha enrolada podem
ajudar a manter a estabilidade do tronco. É importante lembrar que estas orientações têm
o objetivo de melhorar o controle da motricidade ﬁna. Consequentemente, as adaptações
aqui citadas seriam usadas quando for importante para a função que a criança deseja desempenhar, e não o tempo todo. A principal regra prática é dar um bom e ﬁrme apoio ao
tronco, cabeça e braços para diminuir movimentos excessivos e impedir a fadiga.
3. Atividades da vida diária: Diversos equipamentos adaptados podem ser recomendados para aumentar o êxito e independência nas atividades da vida diária. Alguns exemplos
especíﬁcos são:
3.1 Alimentar-se
• Adaptar cabos dos talheres para melhorar a preensão dos objetos;
• Uso de colher com cabo curvado para diminuir a torção de punho quando a comida se
aproxima da boca;
• Um antiderrapante para ajudar a estabilizar tigelas e pratos;
• Tigela com ventosas em baixo para diminuir seu movimento;
• Estimular o uso da preensão com a mão toda no cabo da colher para aumentar a estabilidade;
• Cotovelos estabilizados na mesa (maneira apropriada para crianças com A-T) para ﬁrmar a mão;
• Diminuir a distância do movimento da mão à boca colocando um suporte sob o prato (de
15 a 30cm) para ajudar a reduzir a quantidade derramada.

Fig. 13-2: Talheres, pratos e copos adaptados.
3.2 Banho e Toalete
• Barras na banheira, box e próximo do vaso sanitário para aumentar a segurança e independência no banho e no toalete;
• Cadeira de banho para diminuir a fadiga, aumentar a segurança e a capacidade de
banhar-se de forma independente;
• Antes de comprar uma cadeira de banho, tentar usar na banheira ou no chuveiro uma
cadeira de plástico;
• Luvas de banho com sabonete líquido ou “sabonete amarrado” para aumentar a participação no banho e eliminar a preocupação em derrubar o sabonete e a esponja;
• Porta sabonete líquido ﬁxado na parede também pode ser muito útil;
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•
•
•

Prateleiras, cabides, ganchos com ventosa, para manter os objetos próximos e eliminar
a necessidade de segurar um objeto;
Providenciar um urinol para os meninos que conseguem usar um e têm diﬁculdade na
transferência para um vaso sanitário;
Uso de um chuveirinho de vaso sanitário para higiene.

Fig. 13-3: Cadeira de banho, barras para box e tapete antiderrapante.
3.3 Cuidados pessoais
• Usar uma escova de dentes elétrica vai limpar melhor os dentes do que com uma escova manual se conseguir uma estabilidade de braço suﬁciente para segurá-la,.
• Cadeira mais alta para usar a pia com um espelho rebaixado para se ver enquanto se
arruma.

Fig. 13-4: Escova de dentes elétrica ou com adaptador, altura adequada
dos espelhos e acessórios de higiene.
3.4 Vestir-se
• Simpliﬁque as roupas e organize-as para o toalete. Por exemplo, use roupas mais largas
com elástico na cintura, sem fechos, e modiﬁque o fechamento dos sapatos (cordões
que não se desamarram, fechamento com Velcro);
• Para auxiliar o vestir-se, pode ser interessante encontrar maneiras de melhorar a estabilidade de tronco e “liberar” os braços para ajudar nesta tarefa. Isso pode signiﬁcar
vestir-se sentado numa cadeira ou sentar-se apoiado numa parede ou na cabeceira da
cama;
• Se vestir-se durante a semana demora muito tempo, tente determinar um momento que
a criança possa trabalhar no vestir-se, como colocar pijama para dormir ou nos ﬁns de
semana, quando o tempo não é um problema.
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3.5 Escola
• Engrosse os lápis para melhorar a preensão e diminuir a pressão com os dedos. Essa
adaptação feita para engrossar o lápis deve ser feita de borracha ou espuma porque os
pacientes com A-T geralmente mantêm uma preensão exageradamente forte no lápis
num esforço para controlar o tremor e manter o movimento estável;
• Mesa com um corte em U ou que dê apoio aos antebraços para estabilizar o membro
superior para os movimentos ﬁnos da mão. Cotovelos e antebraços apoiados ajudam a
aumentar a estabilidade da mão e estimula a extensão de punho;
• Uma prancheta inclinada pode ser usada para segurar um papel. Posicionar a prancheta
em um ângulo de 45º proporciona o máximo de estabilidade ao punho e antebraço e,
dessa forma, melhora o controle da escrita e da preensão do lápis. Isso também ajuda
algumas crianças com A-T a olhar as anotações mais facilmente;

Fig. 13-5: Lápis e pinceis adaptados, mesa em “U” e prancheta inclinada.
•
•

•

•

A família ou a escola podem querer que a criança escreva seu nome e/ou tenha um carimbo feito com o nome, é uma forma de ainda ser responsável por “escrever” seu nome
no trabalho da escola;
O acesso ao computador é muito útil para a maioria dos pacientes com A-T. Embora
muitos deles aprendam a escrever, a obrigação de escrever de forma legível sempre
pesa muito mais do que o benefício de aprender. Os tremores e a ataxia interferem
na legibilidade e na velocidade. Embora o uso do computador seja geralmente lento e
um pouco difícil, ele permite que muitos pacientes com A-T tenham uma comunicação
escrita legível, assim como tenham um acesso fácil à informação e oportunidades à socialização através da internet. As crianças com A-T sempre se beneﬁciam com uma avaliação em tecnologia assistiva para orientações quanto ao teclado apropriado e adaptações para o controle do mouse. Essas orientações e equipamentos devem melhorar
tanto a habilidade quanto o êxito;
Um assistente particular pode ser recomendado dentro do ambiente escolar. Um assistente pode ajudar a transportar a criança de uma aula à outra e auxiliar no banheiro, no
vestir-se e na alimentação. Ele pode ajudar também como um escriba, auxiliando a fazer
anotações e outros trabalhos escritos, assim como outros aspectos do dia a dia escolar;
O serviço de terapia ocupacional (TO) na escola pode não ser necessário de forma
regular. Entretanto, uma revisão periódica do ambiente da sala de aula pode identiﬁcar
diﬁculdades especíﬁcas que interferem na habilidade da criança para desempenhar atividades de motricidade ﬁna e na interação com os colegas.

3.6 Terapeutas
• Evitem uma carga excessiva de exercícios. As crianças com A-T vão fadigar e muitas
vezes aumentar os movimentos atáxicos com a repetição. Uma “regra prática” melhor
seria dar suporte nas articulações e monitorar a fadiga;
• O uso de uma bola para se sentar deve também ser evitado, já que isso realmente não
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•
•
•

•

vai fortalecer o tronco ou facilitar a extensão dele mas, na verdade, fadigar os músculos
pois a criança com A-T vai ter que trabalhar muito mais para manter a estabilidade;
Não concorde com a teoria “sem dor, não melhora” quando lidar com uma criança com
A-T, pois quando seus músculos fadigam, precisam descansar por alguns minutos e
“recarregar as baterias”;
O foco deve estar em manter a força e função versus desenvolver mais força;
Muitas crianças com A-T parecem gostar de atividades que exigem uma grande quantidade de habilidades motoras ﬁnas tais como, jogo de vídeo-game, colocar contas em
ﬁos, pintura e massa de modelar. Estimule-as a se empenharem em atividades de interesse, mas monitore a fadiga e adapte se possível, para que elas continuem a explorar
as áreas de interesse.
Se a criança apresenta aumento de ataxia ou tremores, ela pode precisar de alguns
minutos de descanso para relaxar os músculos.

4. Ambientes da casa: Adaptações no ambiente doméstico são sempre necessárias para
aumentar o atual nível de independência da criança. Aqui estão algumas recomendações gerais que vão aumentar a segurança e independência dentro de casa:
4.1 Banheiro
• Embora a maioria das crianças goste de um banho, as diﬁculdades crescentes com o
equilíbrio podem ser um problema. O banho de chuveiro em um box, o uso de uma cadeira de banho e um tapete antiderrapante facilitarão o trabalho do cuidador no auxílio
nas transferências posturais e, ao mesmo tempo, aumenta a segurança e independência. Se não quiser usar o chuveiro, uma cadeira de banho com encosto e um “chuveirinho” vai ser suﬁciente;
• Uso de barras para facilitar as transferências de maneira segura na hora de sentar-se e
levantar-se do vaso sanitário;
• Se possível, modiﬁcar a pia para permitir o acesso de cadeira de rodas. Se não for possível, coloque uma cadeira perto da pia e providencie um espelho na altura dos olhos
para aumentar a participação nas atividades de nos cuidados pessoais;
• Coloque os objetos de toalete à mão dentro de uma caixa de plástico com compartimentos, lembre-se de estabilizar a caixa para evitar que ela caia.
4.2 Cozinha
• Coloque o aparelho de microondas numa altura que a criança consiga acessar de uma
cadeira;
• Estimule sua criança a ajudar a preparar um lanche ou uma refeição simples;
• Incentive sua criança a ser responsável por pequenas tarefas domésticas, tais como
jogar o lixo fora, arrumar a mesa, etc. Isso vai proporcionar o sentimento de ser um
membro responsável da família;
• Na medida em que sua criança cresce, tente adaptações que aumentem a independência em atividades mais elaboradas da vida diária, tais como roupas para lavar, preparação de refeições simples, etc.
4.3 Outros cômodos da casa
• Corredores e portas largas para facilitar o acesso e a movimentação da cadeira de rodas pela casa.
• Modiﬁcar a mesa da cozinha e/ou do computador para permitir o uso da cadeira de
rodas. Isso vai proporcionar o apoio necessário para a postura sentada e permitir um
melhor controle dos braços e das mãos.
• Muitas vezes, as crianças que ﬁcam em cadeiras de rodas, ao longo do dia, tendem a
ﬁcar encurvadas. Proporcione um tempo fora da cadeira para que tenha a oportunidade
de se esticar. Uma sugestão é enrolar um cobertor, colocar na cama ou no chão e deitar
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a criança em cima (o rolo ﬁca reto ao longo da coluna). Peça à criança para colocar os
braços abertos para os lados. Isso ajuda a esticar a parte superior do corpo e o peito.
Embora estas sugestões possam ser as ideais, muitas circunstâncias, como restrições
ﬁnanceiras ou características da doença, podem diﬁcultar a realização. Entretanto, em
quase todos os casos, a criatividade dos familiares e dos terapeutas beneﬁcia muito a
manutenção da independência e a segurança nas atividades diárias.
Consulte o capítulo de ﬁsioterapia para mais informações e sites na Internet.
5. Atividades mais elaboradas para a vida diária: Muitos adolescentes e adultos com
A-T querem viver total ou parcialmente independentes. Seu objetivo pode ser viver em seu
próprio apartamento ou em um dormitório de faculdade. O grau de independência que é
possível e as recomendações para atingir este objetivo devem ser estudadas caso a caso.
É recomendável que a família e o paciente com A-T trabalhem com um terapeuta ocupacional da sua comunidade. Através de uma visita domiciliar, um terapeuta pode avaliar as
diﬁculdades do paciente para atingir seus objetivos e, se necessário, ajudá-lo a desenvolver
objetivos intermediários. Existem muitos recursos que podem ajudar a vida independente.
Por exemplo, um cuidador pode ajudar em atividades como nas compras dos mantimentos.
6. Mobilidade motorizada: A mobilidade motorizada pode ser uma sugestão para aumentar a independência do paciente na sua comunidade e para conservar sua energia para
outras atividades. A mobilidade motorizada pode ser considerada se o paciente se cansa
rapidamente ou cai demais. Também pode ser uma opção quando um jovem quer ﬁcar
com seus amigos e aumentar sua independência, indo quando e onde ele quiser, ao invés
de depender de alguém que empurre sua cadeira de rodas. Antes de comprar qualquer tipo
de mobilidade motorizada, o paciente deve ser avaliado por terapeutas que tenham experiência com este tipo de equipamento.
7. Incentivando a independência: O desempenho motor das crianças com A-T varia de
um dia para outro, e resulta em êxito também variável na realização das mesmas tarefas.
Para favorecer o sucesso, deixe que a criança seja responsável pela maior parte das suas
atividades. Dê a ajuda necessária para dar certo, mas não tente apressá-lo para terminar
a atividade. De um ponto de vista prático, essa orientação não funciona todas as vezes;
por exemplo, de manhã no período de aulas, todos estão com pressa e o tempo é limitado.
Quando o tempo é um problema, seja prático. Escolha a atividade que você quer trabalhar
– vestir-se, por exemplo – e planeje fazer isso num ﬁnal de semana, quando a maioria das
pessoas têm mais tempo disponível. Isso vai tornar a atividade uma experiência positiva e
bem sucedida. Escolha suas metas e batalhas – você não pode lutá-las todas de uma vez.
Além das atividades pessoais, deve ser dada também alguma responsabilidade nas tarefas
domésticas, mantendo em mente as capacidades físicas e emocionais do paciente. Pense
nisso como um treino para a vida independente. Quando o tempo permite, eles devem ser
incentivados a alimentarem-se sozinhos a refeição toda, ou parte dela, usando alimentos
que podem ser consumidos com a mão tais como sanduíches, pizza e batatas fritas.

OUTRAS RECOMENDAÇÕES
É crucial lembrar que precisamos permitir que as crianças com A-T sejam crianças. Dê
a elas oportunidades para brincar e de serem bem sucedidas para aumentar a auto-estima.
Artesanatos e jogos podem ser divertidos e terapêuticos e, ao mesmo tempo, trabalhar as
habilidades de motricidade ﬁna que aumentam a força, amplitude de movimento e destreza.
Crianças maiores gostam de programas de exercícios feitos para seu nível de habilidade.
As crianças com A-T geralmente são muito tranquilas e persistentes nas tarefas que muitas
vezes, frustrariam outras. Elas podem gostar de diversas atividades que parecem um pouco
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difíceis, tais como enﬁar contas em um ﬁo, pintura e jogos de videogame. Contanto que elas
estejam gostando da atividade e se sintam bem com os resultados, elas devem ser estimuladas a continuar. Entretanto, a família precisa monitorar a frustração e a fadiga, e ajudar
a criança, se necessário, para ter sucesso continuo nas atividades preferidas. Em todos os
casos, a criança com A-T, seus pais e professores devem aprender a respeitar a fadiga. Se
uma pessoa ﬁca cansada, ela não vai ganhar força ou aperfeiçoar as habilidades. É melhor
descansar o tempo necessário antes de continuar a atividade.

Pacientes com A-T são pessoas que querem fazer as mesmas coisas
que nós fazemos. Elas apenas têm mais “obstáculos” para conseguirem
ter sucesso. Nós podemos aprender muito com eles, principalmente a
paciência, perseverança, motivação e um bom senso de humor, úteis
para lidar com os desaﬁos diários da vida. Nós devemos sempre lembrar que eles têm seus próprios caminhos e objetivos de vida e que a
coisa mais importante que podemos fazer é tentar incentivá-los a ser o
melhor que podem ser.
SITES ÚTEIS
Existem muitos sites que podem fornecer produtos e informações que vão ajudar sua
criança com A-T. Eles são muito numerosos para serem todos relacionados neste capítulo,
ﬁzemos uma lista de alguns sites que podem ser úteis. Embora a maioria deles seja de
fornecedores nos EUA, podemos ter muitas ideias e dependendo do valor o correio pode
enviar sua encomenda.
www.kayeproducts.com – andadores, mesas, etc.
www.rifton.com – cadeiras, mesa escolar e para casa.
www.accessnorth.net/links/hadapt.html - lista de sites de diversos tipos de adaptações para
casa como rampas, banheiros, etc.
www.sammonspreston.com – tem um catálogo on-line apresentando muitos produtos adaptados para banho, alimentação.
www.therapyshoppe.com – brinquedos especiais e equipamentos adaptados para escola e
casa, incluindo uma prancha inclinada.
www.especialneeds.com – muitos produtos para casa e escola tais como brinquedos, cadeiras, mesas.
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INTRODUÇÃO
As habilidades cognitivas abrangem como uma pessoa obtém informação do ambiente,
como a processa e memoriza, e como a utiliza para o aprendizado e solução de problemas.
A informação vem principalmente do que se ouve (isto é, linguagem) e do que é visto (isto
é, material viso-perceptual). As habilidades cognitivas moldam os “tijolos de construção”
da experiência do aprendizado acadêmico, adquirindo novos conceitos e compreendendo
situações sociais.
Crianças com A-T, assim como todas as crianças, têm inconstâncias nas suas habilidades cognitivas. Há variabilidade de criança para criança e cada uma tem áreas especíﬁcas
de habilidades e inabilidades. Os desempenhos nos testes de habilidades cognitivas produzem resultados que se incluem em todas as faixas de inteligência. Entretanto, as crianças
com A-T muitas vezes têm, ao longo do tempo, um atraso global no seu desenvolvimento
cognitivo e no aprendizado, resultando em pontuação nos testes mais baixa do que a de
outras crianças. Desta forma, é particularmente importante proporcionar ampla oportunidade de utilizar as habilidades e conseguir experiências positivas. O sucesso é crucial para
uma boa auto-estima, e especialmente, ajuste emocional. Como um grupo, as crianças com
A-T não apresentam uma perda de habilidades cognitivas especíﬁcas, mas são mais lentas
para adquirir novos conhecimentos. Desta forma, com o passar do tempo, as crianças com
A-T podem ter problemas também com o trabalho acadêmico. Elas também podem parecer
ser mais novas do que a idade que realmente têm, em termos de compreensão e interesses. Isto é importante para monitorar, de forma que as expectativas sociais e acadêmicas
possam ser modiﬁcadas adequadamente e, assim, a criança receber a ajuda e o apoio
necessário para garantir o sucesso. Como todas as crianças, muitas vezes são sensíveis
em relação às suas limitações.

PROCESSO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
Uma avaliação psicológica abrangente pode ser muito importante para determinar o
perﬁl da criança quanto às habilidades e inabilidades. Uma avaliação típica começa com
uma entrevista com os pais, para conhecer as preocupações ou as áreas de diﬁculdades
percebidas pela família. As informações obtidas em relação ao desempenho escolar, informações da evolução das habilidades, envolvimentos sociais e as questões resolvidas.
As áreas psicológicas que podem ser avaliadas compreendem raciocínio da linguagem,
solução de problemas visuais/perceptuais, memória, atenção, habilidades acadêmicas e
funcionamento social/emocional. A criança realiza uma série de testes padronizados que
fornecem informações com relação aos aspectos da cognição e identiﬁca possíveis comprometimentos. Diversos testes podem ser selecionados ou modiﬁcados para assegurar um
desempenho ideal. Os resultados destes testes são úteis para estabelecer metas sensatas
e planejar as intervenções eﬁcazes. O sucesso de uma criança é conseguido através desta
combinação de expectativas apropriadas e suporte adequado.

APRENDIZAGEM ESCOLAR
1. Adaptações nas aulas: As crianças com A-T podem precisar de modiﬁcações nas metas e adaptações das estratégias do ensino para ajudá-las a conseguir atingir o melhor de
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suas capacidades. Há muitas razões para estas necessidades. Os movimentos anormais
dos olhos prejudicam a leitura. O tremor e a ataxia interferem na escrita e no uso do teclado
do computador. A fala alterada e o tempo maior que grande parte das crianças com A-T
precisa para processar a informação podem dar a falsa impressão de que a criança não
seja capaz de responder as questões. A energia e atenção que são necessárias para se
manter na postura sentada podem prejudicar a concentração necessária para acompanhar
as instruções do professor. Sobreposto a estas diﬁculdades está uma lentidão do desenvolvimento das habilidades cognitivas e os problemas de aprendizagem associados.
Várias crianças com A-T podem ser bem sucedidas numa aula normal com suporte
adicional e, muitas vezes, com os serviços de um assistente pessoal. Mas, às vezes, estas
adaptações não são suﬁcientes para deixar a criança ser competitiva com seus colegas e
atingir sua capacidade máxima numa aula normal o tempo todo. A ajuda de recursos ou
outros serviços fora da aula podem fornecer atenção mais individualizada. Muitas crianças
têm diﬁculdade em ter êxito com a conﬁguração normal e são beneﬁciadas quando colocadas numa escola especial que pode adaptar o programa de forma mais eﬁcaz, de acordo
com as suas necessidades. A ênfase da decisão da colocação deve ser no favorecimento
do êxito em relação aos colegas e facilitar experiências positivas.
Na medida em que vão crescendo, a maior parte das crianças com A-T acha que um assistente pessoal nas aulas é necessário. Tal ajuda é útil em relação à segurança física e em
relação às atividades motoras. Entretanto, a função de um assistente pode ser mais ampla
e ajudar a criança a “acompanhar” as atividades das aulas. O assistente pode facilitar o trabalho escolar, tomando notas ou o ditado, lendo as instruções e apresentando a informação
escrita oralmente. Naturalmente, é importante que o assistente se empenhe em facilitar a
aprendizagem e o entrosamento em sala de aula e não simplesmente fazer o trabalho pela
criança. Os assistentes também têm um papel fundamental na redução das demandas que
contribuem para a fadiga.
2. Perﬁl cognitivo: Se a criança tem desenvolvimento para algumas funções abaixo da
idade, é importante determinar seu grau de compreensão. Expectativas comportamentais,
estratégias de conduta, instruções, interpretações, interações sociais e atividades em geral
precisam ser estabelecidas de acordo com a necessidade de cada paciente naquele momento. As metas acadêmicas e estratégias do ensino também precisam ser determinadas,
respeitando o perﬁl cognitivo da criança. É importante reconhecer que este perﬁl provavelmente vai se modiﬁcar, na medida em que a criança cresce. Desta forma, as metas e as
estratégias de ensino também precisam ser modiﬁcadas. Metas que são deﬁnidas além
da capacidade da criança serão frustrantes e podem contribuir para a baixa auto-estima
ou perda de motivação. Modiﬁcações nas metas muitas vezes podem ser bem sucedidas
numa aula normal. Uma boa medida da adequação das metas é o êxito que a criança vivencia na aula, independentemente do nível do trabalho.
As informações com respeito aos pontos fortes e fracos da criança podem ser usadas
para determinar o tipo de ajustes necessários para assegurar o melhor aprendizado possível. Por exemplo, embora os problemas com os movimentos dos olhos diﬁcultem o seguimento visual das letras e palavras na leitura, algumas crianças apresentam boa habilidade
em determinados padrões de organização viso-espacial. Neste caso, o uso de certos tipos
de apresentações ou suportes visuais podem ser úteis, associados ao material verbal. Por
outro lado, se a criança tem diﬁculdade no processamento da informação espacial, pode
ser útil a associação das apresentações visuais com a linguagem. Em outras palavras, a
criança pode se beneﬁciar com material “falado”. Outras adaptações típicas em salas de
aula são a tolerância maior de tempo, o uso de computadores e as provas serem preferencialmente orais e menos escritas.
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A criança pode necessitar de repetições para aprender novos conceitos, uma vez que
apresenta diﬁculdade na leitura.
3. Velocidade do processamento da informação: Muitas crianças são lentas no processamento, não apenas de novos conceitos, mas também de informações que lhes são
familiares. Elas podem precisar de mais tempo para solucionar um problema na escola ou
responder a um comentário numa conversa social. Pode ser frustrante para uma criança
sentir-se pressionada ou ser excluída antes de dar uma resposta. É importante criar um
ambiente seguro no qual a criança possa estabelecer seu ritmo e ser respeitada. Isto pode
proporcionar à criança mais oportunidades de ser bem sucedida e mais interativa, assim
como conseguir algum controle no ambiente. Há períodos em que a criança pode precisar
que a informação seja repetida ou elaborada. Entretanto, em outras ocasiões a criança
pode apenas precisar de um tempo adicional, para processar a informação e se receber
ajuda pode atrapalhar.
4. Leitura

Adaptações e compensações na leitura
•
•
•
•
•
•

tolerância de tempo adicional;
impressão ampliada;
posicionamento do texto;
cobrir as linhas acima e abaixo;
apontar as palavras;
leitor de textos computadorizado;

•
•
•
•
•

ter os livros lidos por outro;
material gravado;
audio livros;
debates;
vídeos.

A leitura pode exigir muito esforço, devido à diﬁculdade com os movimentos dos olhos.
A ampliação do material gráﬁco e a cobertura das linhas acima e abaixo pode facilitar a leitura. Apontar para cada palavra pode ajudar no seguimento do texto. A tecnologia da computação também é utilizável para ler textos. A escrita feita com uma caneta escura ou com
um marcador pode ser mais fácil de ser lida do que a escrita feita com um lápis. Algumas
crianças preferem ler a matéria quando é colocada na altura dos olhos e um suporte para
leitura pode ser útil. Outras crianças acham mais fácil ler o texto quando é colocado numa
superfície plana. Calculadoras ou relógios com numeração grande também são de muita
utilidade.
Estes recursos para auxiliar a leitura podem ser úteis, mas estratégias alternativas
tornam-se cada vez mais importantes, na medida em que a criança cresce. Embora seja
importante adquirir e manter a capacidade da leitura é igualmente importante utilizar outros
caminhos para conseguir conhecimento, em parte para reduzir o tempo, fadiga e frustração.
Estas compensações são especialmente relevantes quando a criança faz a transição entre
“aprender a ler” para “ler para aprender”. Ler é o caminho básico para o aprendizado de
outras disciplinas e a criança precisa ser capaz de ter fácil acesso a tal informação. Pode
ser mais produtivo ler para a criança ou usar audio livro ou vídeos do que exigir que ela
leia longos textos. O audio livro está cada vez mais acessível e pode ser usado tanto para
o lazer e por interesse numa área especíﬁca quanto para ﬁns acadêmicos. Muitas crianças
apresentam boa capacidade de escutar atentamente e aprender através da modalidade
auditiva. Desta forma, é interessante incentivar o desenvolvimento de habilidades auditivas
nas crianças pequenas, para prepará-las a, se for necessário, usar este caminho para o
aprendizado.
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5. Memória: A maioria das crianças com A-T não tem problema de memória, mas, caso
apresente alguma diﬁculdade, estratégias especíﬁcas podem ser eﬁcazes para melhorar a
habilidade em codiﬁcação e recuperar a informação. Algumas das técnicas utilizadas são:
usar imagens visuais, agrupar as informações em unidades menores, organizar as informações por categorias, fazer repetições ou treinos verbais, desenvolver associações usando
como dicas signiﬁcados ou sons similares, usar lembretes e pistas do ambiente, relacionar
a informação com uma experiência anterior, encadear eventos temporalmente, concentrar
nos aspectos chaves da comunicação ou usar múltiplas modalidades quando introduzir
e processar a informação. Se a criança tem uma diﬁculdade especíﬁca com informações
rotineiras, como a sequência de determinados fatos, pode ser interessante transformar esta
informação numa estrutura que seja signiﬁcativa para a criança.
6. Fadiga: Geralmente, a fadiga é um problema importante para as crianças com A-T e
pode interferir no aprendizado, assim como nas interações sociais e na vida familiar. Com
o passar do tempo, algumas atividades exigem cada vez mais esforço da criança. É necessário criar alternativas, para garantir que a criança tire o melhor proveito das situações.
Quando as intervenções forem planejadas, será necessário fazer tentativas para veriﬁcar se
a criança está economizando energia de modo a evitar que ﬁque excessivamente cansada.
A redução da fadiga permite ter mais energia tanto para atividades de “trabalho” quanto de
“diversão”. É importante que a criança não use toda sua energia durante o período escolar e, consequentemente não consiga participar de atividades com os amigos e família. O
engajamento em atividades sociais e extracurriculares é importante para a auto-estima e
ajuste emocional da criança.
Geralmente são necessárias modiﬁcações e adaptações na escola. Como já exposto,
algumas técnicas especíﬁcas podem ser usadas nas aulas para ajudar no desempenho da
criança e um assistente pessoal pode ajudar a reduzir as demandas e facilitar a conclusão
de tarefas. Entretanto, muitas vezes, é necessário mais ajuda. A carga de trabalho pode
precisar ser reduzida. Por exemplo, a tarefa pode ser encurtada para garantir que todos os
conceitos sejam exempliﬁcados, mas o trabalho adicional e a repetição devem ser evitados.
E também, não exigir a lição de casa além das realizadas na sala de aula. Embora seja
sensato o esforço em frequentar o período escolar completo, muitas crianças podem reduzir
o tempo de permanência na escola, e/ou ter um período de trabalho em casa ou dias de
descanso. É bom ter um plano pronto de forma que estas providências possam ser tomadas
assim que a criança demonstre que precisa delas. Ajudar a criança a perceber sua limitação
de energia e a indicar a necessidade de pausas, pode aumentar o controle da criança no
seu meio.

A fadiga afeta todos os aspectos das funções
Origem da fadiga
Impacto da fadiga
• postura sentada;
• participação na escola;
• comer;
• duração do dia escolar;
• escrita;
• inclusão em atividades extracurriculares;
• falar;
• interação com os amigos;
• exploração visual;
• atividades com a família;
• ler.
• saúde física;
• habilidade em lidar com problemas;
• bem estar emocional.
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INTRODUÇÃO
Todos nós nos comunicamos diariamente, desde a infância até envelhecermos. Para
nossas mensagens serem compreendidas, usamos métodos tanto verbais quanto não verbais quando nos comunicamos, seja com uma pessoa ou com um grupo de pessoas. Quando o processo de entendimento de nossa mensagem é interrompido, por alguma coisa que
nós ﬁzemos ou por outra coisa qualquer, nós sofremos diversas intensidades de frustração.
A intensidade e quantidade de frustração que sofremos dependem do quanto nossa mensagem é importante e o quanto somos ligados emocionalmente a ela.
Quando há preocupações sobre a habilidade de comunicação de uma pessoa, o primeiro passo é fazer uma avaliação da fala e da linguagem. Geralmente, uma avaliação procura
os componentes importantes das habilidades da fala e da linguagem. Estas englobam a
habilidade da pessoa em dizer os sons clara e corretamente ou “falar”. Falar também pode
ser considerado como “produção de som” ou “articulação”. Em uma avaliação procura-se a
habilidade da pessoa em compreender a linguagem (também conhecida como linguagem
receptiva ou compreensão auditiva) e sua habilidade em tornar conhecidas suas necessidades e vontades (também conhecida como linguagem expressiva). As áreas associadas à
linguagem abrangem as habilidades de leitura e escrita.
Para avaliar as habilidades da fala e linguagem de uma pessoa, medidas formais usando testes padronizados são realizadas sempre que possível. Isto é fato para o paciente com
A-T, embora algumas vezes os testes tenham de ser modiﬁcados para se ajustar com algumas das áreas de atenção. Por exemplo, muitas vezes perguntamos a uma criança com
A-T se ela gosta de olhar para o livro apoiado na horizontal sobre a mesa ou apoiado numa
prancha inclinada. Como os movimentos dos olhos geralmente são afetados, é comum que
a criança diga que prefere os livros num plano inclinado. Então, esta pode ser uma recomendação acessível e funcional que pode ser implantada no dia a dia da criança.
Para elaborar um conjunto de testes adequados para uma avaliação da fala e linguagem, muitas vezes temos de modiﬁcar ou eliminar tarefas que a criança não seja capaz de
realizar ou que sejam particularmente desaﬁadoras. Por exemplo, a leitura pode ser uma
atividade de muito esforço para uma criança maior com A-T, e a leitura é um componente
importante para avaliações da linguagem de uma criança. Durante a aplicação dos testes, é
importante observar e analisar não apenas o desempenho da criança nas tarefas, mas também registrar e tentar diferentes técnicas terapêuticas. Estes fatores podem ter implicações
importantes no seu comportamento em casa e na escola.

Da perspectiva da fala e da linguagem, a fala é muitas vezes a característica mais perceptível de um paciente com A-T e é um componente
importante para avaliação.
Muitas vezes a fala de um paciente com A-T não é nítida ou não é ﬂuída. Tal característica, é conhecida como disartria.
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CAPÍTULO 15

A FALA E A LINGUAGEM

Durante uma avaliação, é importante veriﬁcar as habilidades de fala, tanto nas palavras
isoladas quanto na conexão delas, como nas sentenças e conversação. Quando examinar
as habilidades de produção de um som especíﬁco e onde o paciente apresenta diﬁculdades, é útil entender como a A-T afeta os movimentos motores.
Todas estas informações devem ser consideradas no processo de avaliação, quando
observar a habilidade do paciente de comunicar funcionalmente suas necessidades diárias.
Estas necessidades obviamente se modiﬁcam na medida em que a criança cresce.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA LINGUAGEM E DA FALA
As habilidades da fala e da linguagem variam de paciente a paciente com A-T e, com o
passar do tempo, se modiﬁcam no próprio paciente. Cada indivíduo apresenta habilidades
e diﬁculdades relativas. É difícil comparar as habilidades das crianças simplesmente porque
elas têm o mesmo diagnóstico. A criança com A-T pode, ou não, ter atraso de linguagem.
Embora a linguagem expressiva, especiﬁcamente a produção de som, muitas vezes seja a
área de diﬁculdade mais evidente, a linguagem receptiva também pode ser afetada.

A diﬁculdade de comunicação mais óbvia e evidente do paciente com
A-T é a fala arrastada conhecida como disartria.
Muitas vezes é o primeiro sinal do envolvimento da fala e linguagem. Esta diﬁculdade
com a produção da fala pode estar presente na criança menor ou se desenvolver mais
tardiamente. O tônus muscular da face e lábios é muitas vezes baixo, a força da língua
também pode estar diminuída e falta coordenação dos músculos da fala. Esta diﬁculdade
com a musculatura oral afeta a clareza com a qual os sons da fala podem ser produzidos.
Algumas vezes, como resultado da falta de coordenação e fraqueza muscular, a pessoa
pode começar a babar e falar mais lentamente.

Uma característica comum de muitos pacientes com A-T é a necessidade de mais tempo para processar uma informação e responder adequadamente.
O que algumas vezes torna isto mais difícil é que o paciente com A-T nem sempre demonstra que está processando o pensamento, ou que precisa de ajuda ou tempo adicional
para responder. Portanto, o que parece é que ela está simplesmente sentada, não reagindo
à solicitação ou à informação apresentada. Entretanto, se é dado um tempo maior para
a resposta, muitas vezes ela é capaz de fazê-la apropriadamente. Obviamente, este fato
pode interferir no seu desempenho, especialmente na escola, onde as respostas imediatas
são importantes.
Alguns pacientes com A-T têm diﬁculdades sutis em recordar e recuperar uma palavra.
Ou seja, a pessoa não é capaz de achar a palavra que ela quer dizer. Muitas vezes o aluno
pode responder: “Eu sabia o que eu queria dizer, mas não encontrei a palavra”. Ele, então,
decidiu ﬁcar quieto, para não dizer alguma coisa errada. Quando se oferecem pistas como
uma descrição da palavra (pistas semânticas) ou o começo do som da palavra (pistas fonêmicas), a pessoa pode ser capaz de descobrir a palavra e dizê-la.
Pacientes com A-T também podem ter problemas com a organização e o processamen-
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to do pensamento e da linguagem, conforme foi veriﬁcado, em tarefas formais e estruturadas, onde é solicitada habilidade mais elaborada. A pessoa consegue falar e manter uma
conversação sem qualquer problema aparente. Entretanto, quando solicitada a desenvolver
sentenças com uma ou mais palavras especíﬁcas tem mais diﬁculdade. Isto se torna cada
vez mais evidente na medida em que as palavras e as tarefas se tornam mais complexas.
Seguir orientações, especialmente quando estas requerem rastreamento visual ou leitura, pode ser especialmente difícil. Na medida em que as orientações se tornam mais complexas com linguagem e conceitos embutidos, observam-se mais diﬁculdades. Os movimentos
voluntários dos olhos (apraxia) podem fazer com que estas tarefas tornem-se mais difíceis,
e algumas vezes, impossíveis de realizar. Esta situação ﬁca mais evidente na escola, onde
a criança olha a matéria nos livros e tem que deslocar seus olhos rapidamente do caderno
ou livro para o professor, e voltar para estes, enquanto tenta atender o comando.
Quando o paciente com A-T tem um controle respiratório precário, a fala pode tornar-se
comedida, com mínimas mudanças na entonação e na modulação.
Geralmente, as pessoas que convivem com estes pacientes são capazes de compreender sua fala, embora às vezes sejam necessárias repetições. Para aquelas que não estão
familiarizadas, muitas vezes é mais difícil de entender, especialmente se o contexto ou o
tema central não é conhecido. Conforme a pessoa envelhece ou se os sintomas da A-T
pioram, pode ﬁcar mais e mais cansativo para falar; o que faz parecer que esta simples
tarefa resulte em fadiga. Consequentemente, a pessoa passa a falar menos, podendo evitar situações de comunicação. Também pode afetar a habilidade da pessoa em interagir,
especialmente na escola e em situações sociais.

RECOMENDAÇÕES PARA A FALA E LINGUAGEM
A facilitação das habilidades de comunicação para os pacientes com A-T pode ser conseguida, ajudando-os a aprender e usar técnicas e estratégias. As pessoas que estão à sua
volta também podem colaborar. Essa combinação é que resulta na verdadeira interação da
comunicação.
Muitas vezes, a fonoaudiologia é indicada para ajudar a pessoa a aprender maneiras
funcionais de lidar com as diﬁculdades e como compensá-las. Muitas vezes é útil ter dois
tipos de atendimento de fonoaudiologia: o feito em sala de aula e o realizado fora da sala,
que pode ser individual ou em grupo. O feito em sala de aula oferece oportunidades para
o aluno praticar habilidades e técnicas que ele aprendeu em terapia. O fonoaudiólogo também pode dar sugestões para os professores da criança, para que eles a ajudem a ter êxito.
As sugestões podem ser fornecidas para ajudar o aluno a se comunicar quando o falar é
muito cansativo e para ensinar estratégias compensatórias.
Geralmente, quanto mais cedo as estratégias compensatórias são ensinadas e implantadas, ﬁca mais fácil para utilizá-las. Aprendendo as estratégias precocemente, seu uso
passa a ser um estilo de vida para o paciente com A-T e para aqueles próximos a ele, seja
na escola, em casa, e socialmente. É muito importante que todas as sugestões e técnicas
se mantenham funcionais, práticas, e simples de implantar.
Visto que a fala é visivelmente afetada no paciente com A-T, sempre surgem perguntas
sobre como lidar com isto a partir de uma perspectiva terapêutica. Geralmente, quando
uma pessoa tem diﬁculdade em emitir os sons corretamente e ser compreendida, uma
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meta terapêutica básica é aumentar as habilidades de produção da fala e a inteligibilidade.
Entretanto, para a criança com A-T, isto pode não ser um objetivo sensato para a terapia,
porque muitas vezes não consegue emitir os sons correta e nitidamente devido ao conjunto
de componentes físicos relacionados à doença. Frequentemente, a criança pode emitir todos os sons das palavras quando são ditas isoladamente, mas não são capazes de manter
esta habilidade, quando faladas numa sentença e numa conversação. Mesmo na palavra
isolada, alguns sons podem ser um desaﬁo, especialmente quando eles ocorrem no ﬁnal da
palavra. Do ponto de vista ﬁsiológico, pode ser difícil mover a língua rápida e corretamente
nas diferentes posições na boca para emitir os sons da fala. Consequentemente, alguns
sons podem ser omitidos. Além disso, uma pessoa pode “esboçar” um som ou posicionar
a língua no lugar certo para emiti-lo, mas faltam os outros componentes ﬁsiológicos para,
efetivamente, o som ser produzido.
Um bom exemplo disto é o som do “s” no ﬁnal de uma palavra, como em “nós” e “janelas”. Quando observamos a face e a boca do paciente enquanto ele fala, a língua se posiciona no lugar certo para dizer o som do “s”, mas ele não consegue coordenar a saída do ar
adequadamente, para de fato emitir o som. Ele sabe quando o som do “s” está no ﬁnal de
uma palavra, tenta dizê-lo, mas não consegue.
Portanto, trabalhar especiﬁcamente a habilidade de produção da fala não é recomendado para tratar na terapia fonoaudiológica, embora isto seja decidido caso a caso e de
acordo com a idade da criança. A decisão de quais sons devem ser trabalhados precisa ser
feita, com base no entendimento de como a A-T afeta as habilidades motoras. Além disso, é
importante considerar a relação entre os padrões motores e a fadiga. Fazer muitos exercícios ou dizer um som ou palavra repetidamente não é indicado, por causa da fadiga motora
subjacente que pode ocorrer. Em longo prazo isto seria contraproducente.
Ao invés de trabalhar em sons especíﬁcos na terapia, é melhor focar nas estratégias
compensatórias que podem ser implantadas para aumentar a habilidade da criança em
conseguir transmitir sua mensagem. Assim como outras técnicas terapêuticas para crianças
com A-T, algumas das estratégias englobam atividades que a criança possa fazer e outras
que são importantes para os outros fazerem.
Frequentemente, quando o paciente com A-T ﬁca cansado, passa a ser muito mais difícil para ele falar e ser entendido. Durante estes momentos, é importante saber o quanto que
falar requer energia e respeitar os ajustes que o paciente precisa fazer nas suas técnicas de
comunicação.

Quando o paciente está cansado, não espere e nem solicite sentenças
completas. Estimule-o a usar palavras-chave, palavras importantes da
mensagem. Por exemplo, ao invés de dizer, “Eu gostaria de um suco de
laranja, por favor”, poderia apenas dizer, “suco de laranja”.
É importante lembrar que, quando o paciente está cansado, não devemos esperar que
diga palavras “educadas”, sociais, tais como “por favor” e “obrigado”. Para falar estas palavras é necessário o mesmo esforço e energia que as palavras de conteúdo. Obviamente,
quando ele se sente “cheio de energia”, deve dizê-las. Se o paciente está muito cansado
para falar palavras-chave ou importantes, ofereça opções para que ele possa responder
com uma ou duas palavras. Além disso, pode também ser útil apresentar questões com
respostas simples de sim/não, de forma que possa acenar com a cabeça como resposta.
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Quando conversamos com um paciente com A-T é comum entender parte do que ele
fala, mas não a sentença inteira. Nestas situações, muitas vezes é bom conﬁrmar com ele
o que foi compreendido. Desta forma, ele tem que repetir apenas a segunda parte da sentença. Esta é uma técnica importante para usar e sempre considerar. É provável que, se
o paciente ﬁcar repetindo a sentença inteira, ele vai continuar a ter problemas por volta do
mesmo ponto da sentença. A diﬁculdade pode ser o resultado da associação entre a queda
do suporte respiratório necessário para falar, com a diﬁculdade em dizer os sons eﬁcientemente. Isto pode se tornar um ciclo frustrante para todos envolvidos e, algumas vezes, o
paciente acaba dizendo “esqueça” porque o processo é muito difícil. Depois que o paciente
sabe o que não foi entendido, ele pode continuar ou repetir a partir daquele ponto quebrando o ciclo de repetições constantes. Com o tempo, aprendemos que alguns pacientes com
A-T se beneﬁciam desta técnica e outros não, não importando o quanto foram estimulados.
Já que isto pode reduzir a frustração com a comunicação, vale a pena tentar, mas é uma
escolha pessoal.
A deﬁciência na linguagem pode diﬁcultar as interações sociais e o desempenho escolar. Quando uma deﬁciência não consegue ser corrigida pela terapia, é importante ensinar
maneiras de compensá-la.

Um aspecto positivo é que muitos pacientes com A-T tem a habilidade
de prestar atenção e memorizar a informação apresentada auditivamente.
A habilidade de lembrar as coisas imediatamente depois de serem ditas (por exemplo,
uma recordação imediata) e a interpretação da recordação muitas vezes permanece estável, mesmo quando outras funções neurológicas deterioram. Esta habilidade auditiva pode
ser usada para compensar outras áreas da linguagem que estejam comprometidas.

Muitas vezes o paciente com A-T precisa de mais tempo para processar
a informação e para responder a uma solicitação, verbal ou não. Como
nem sempre este fato é evidente é importante que as pessoas saibam
que isto pode ser uma necessidade.
Sempre que possível, seria importante que o paciente pudesse indicar que precisa de
mais tempo ou de ajuda. Pode ser útil desenvolver um sistema não verbal, como levantar
a mão para sinalizar que precisa de mais tempo. Se a criança tem um auxiliar pessoal na
escola, ele também poderia ajudar a comunicar esta necessidade. Se o paciente não é
capaz de transmitir esta necessidade, os outros poderiam perguntar :“Você precisa de mais
tempo ou isto está muito difícil?” Isto vai proporcionar à ele a opção de dar a resposta ou de
continuar.
Se uma pessoa tem problemas em recuperar e recordar palavras, ela precisa vivenciar
atividades que envolvam vocabulário. Obviamente usar o vocabulário da sala de aula é importante para os alunos, já que a pessoa precisa ter fácil acesso a estas palavras enquanto
está na escola. Quando se conhece a categoria da palavra, ﬁca mais fácil desenvolver e
expandir o conhecimento sobre suas qualidades descritivas e signiﬁcado. Os jogos podem
ser uma maneira divertida de ampliar o conhecimento das palavras. Exemplos:
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•
•

•

Os participantes escolhem categorias diferentes de palavras e, listam coisas pertencentes a elas, abrindo contagem para ver quem consegue lembrar mais em um determinado tempo;
Um dos participantes estabelece dois ou três itens de uma categoria misturados com
um item que não pertence a ela e, o outro teria que encontrar este item. Assim, para a
categoria “frutas”, estabeleça os itens “maçã, laranja, fogão, banana” e veja se o outro
participante é capaz de encontrar “fogão” como o item inapropriado.
Um dos participantes descreve os objetos, falando cor, função e localização e, pedir
que o outro nomeie o objeto. Além desta, uma versão mais desaﬁadora seria determinar
uma categoria e uma característica especíﬁca própria da categoria e, citar itens relacionados. Por exemplo, para “frutas”, você poderia encontrar todas as frutas que crescem
em árvores ou descrever todas as diferentes frutas que sejam “vermelhas”.

Em geral, quando é evidente que o paciente esteja com diﬁculdades em encontrar uma
palavra, há muitas maneiras de ajudar. Incentive-o a descreve-la o mais amplamente possível, ou faça perguntas para tentar identiﬁca-la. Forneça dicas verbais ou visuais da categoria ou da sua função. Quando as dicas são dadas, aguarde para ver se a palavra pode ser
recordada. Se a ajuda ainda é necessária, dê uma sílaba de cada vez, pausadamente, até
que ela seja recordada. As dicas devem sempre ser fornecidas para ajudar a recordar (processo de pensamento ativo) ao invés de simplesmente dizer a palavra (resposta passiva).
Quando seguir orientações, é interessante que o paciente aprenda a ouvir palavras-chave e “resumir” palavras importantes que são essenciais para realizar a tarefa. Ele pode
precisar de alguma ajuda e de treino para conseguir reconhecer as palavras importantes na
orientação dada. Para isso, o paciente pode repetir a instrução depois que ela é dada, ou
na forma completa ou após ser “resumida”. Isso treina o paciente e permite que o ouvinte
saiba se a instrução foi compreendida corretamente.
A motricidade oral é afetada na A-T, interferindo tanto na produção da fala quanto na
habilidade de comer e beber. Embora o sistema oral esteja envolvido, trabalhar para a
melhora da força muscular pode não ser muito útil, uma vez que, o benefício da realização
de exercícios motores orais a longo prazo não é comprovado, seja com a ﬁnalidade relacionada à deglutição/mastigação quanto na produção de sons para a fala. Se for decidido por
um programa para melhorar a motricidade oral, devem ser deﬁnidas maneiras objetivas de
medir sua eﬁcácia. A mesma recomendação para as outras atividades terapêuticas também
deve ser considerada para a motricidade oral, ou seja, é importante não trabalhar os músculos até o ponto da fadiga. O progresso e o desempenho do paciente devem ser monitorados
e a continuidade dos exercícios deve ser decidida pela criança (quando apropriado), família
e terapeutas (quando envolvidos).
Babar é um problema comum no paciente com A-T por causa do declínio da motricidade
oral. Algumas vezes, a diﬁculdade com a baba se modiﬁca e pode estar ausente ou presente, na medida em que a criança cresce. Não está claro porque algumas crianças babam enquanto outras não, ou porque o problema pode oscilar com o tempo. Para lidar com a baba,
a pessoa deve recolher a saliva para a boca. Como um primeiro passo, esta técnica precisa
ser ensinada, embora possa ser difícil para o paciente aprender. Se a técnica for aprendida,
seria interessante criar uma dica não-verbal, como tocar sua bochecha, e ao mesmo tempo
dizer o nome da pessoa para sinalizar a necessidade de interromper a baba.
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Desenvolver dica não-verbal neutra tem dois objetivos. Primeiro, requer
o envolvimento ativo do paciente, ao invés de esperar uma resposta
passiva a uma ordem verbal. Segundo, afasta qualquer estigma social
que o paciente possa sentir quando chamado a atenção ao problema.
Se o paciente não é capaz de controlar a baba, é interessante considerar outras opções.
Uma delas poderia ser o uso de uma faixa de tênis no pulso para secar a boca. Outra opção
seria usar um lenço no pescoço para absorver a saliva. Ambos devem ser trocados quando
ﬁcam molhados. Isso ajuda a lidar com o problema sem ser muito notado.
As habilidades respiratórias são controladas pelo tronco e pelas habilidades motoras,
que têm impacto na motricidade oral e afetam a produção da fala. Ter um suporte respiratório adequado é necessário para manter o volume de voz, de forma que a fala possa ser
ouvida e compreendida. Algumas vezes, quando as habilidades motoras são afetadas, as
capacidades respiratórias diminuem, o que resulta em uma fala comedida e difícil para os
outros ouvirem e entenderem.
Às vezes, modiﬁcações posturais podem ser feitas para aumentar o suporte respiratório
necessário para a fala. Dentre eles:
1. Sentar-se com os pés ﬁrmemente apoiados no chão;
2. Quando sentado, fazer um rolo com uma pequena toalha ou tecido enrolado. Este rolo
pode ser colocado na vertical, no meio das costas (entre as escápulas) ou na horizontal, na
altura das escápulas (“asinhas”) e/ou da cintura. Dar este suporte ajuda a trazer os braços
e ombros para trás, abrindo mais o peito, o que possibilita maior suporte respiratório, ajudando a fala especialmente o volume do som.

Fig. 15-1: O apoio para os pés deve ser proporcional a altura da
cadeira, mantendo um ângulo de 90º. entre os joelhos.
Embora um paciente com A-T tenha a fala ”arrastada” (disartria), ele geralmente pode
ser entendido com escuta atenta e com a observação do seu rosto enquanto fala. Consequentemente, pode comunicar verbalmente suas necessidades e desejos, especialmente
quando se familiariza com a sua fala. Implantar estas estratégias compensatórias ajuda
a entender sua mensagem. Métodos alternativos de comunicação como o equipamento
aumentativo de voz nem sempre é necessário. Além disso, a presença de apraxia motora
ocular pode tornar o uso de um equipamento uma tarefa de muito esforço.
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Se a pessoa não é capaz de comunicar verbalmente suas necessidades e vontades
ou de ser compreendida mais do que a metade do tempo (por volta de 60%), então o uso
de um equipamento de comunicação pode ser útil. A necessidade do uso de pranchas de
comunicação de baixa tecnologia ou de equipamentos de alta tecnologia deve ser analisado
por proﬁssional familiarizado com estes equipamentos, levando em conta as diversas características da A-T. Às vezes é útil o uso de equipamentos de comunicação e de pranchas de
comunicação para ajudar a pessoa em situações particularmente desaﬁadoras (por exemplo, ouvintes desconhecidos, ambientes barulhentos etc.). É importante manter em mente
que mesmo o equipamento mais dinâmico, de alta tecnologia, não substitui e não é tão
rápido quanto a conexão cérebro-boca. Quando alguém se frustra com suas tentativas de
comunicação e, evita falar porque sua mensagem não pode ser entendida, então os meios
alternativos de comunicação são importantes.
Implantar e usar estas estratégias em pacientes com A-T pode ser muito eﬁciente. A
comunicação é essencial em nossas vidas e ajudar alguém a manter estas habilidades
proporciona recompensas positivas para todos os envolvidos.
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INTRODUÇÃO
Relatórios, dicionários, jornais e exames são atividades diárias na vida de um estudante. No entanto, para o paciente com A-T, estas tarefas básicas são muito mais difíceis.
Problemas com a legibilidade, a limitação de tempo e a fadiga são comuns e afetam desfavoravelmente a capacidade destes alunos de participar na aula e demonstrar o que aprenderam. Os lápis adaptados e mesas inclinadas nem sempre aliviam a fadiga ou melhoram
a velocidade e legibilidade da escrita. Embora um escriba seja a opção favorita entre os
estudantes, ele pode atrapalhar o aprendizado da ortograﬁa, pontuação, uso de letras maiúsculas e organização de pensamentos.

Para proporcionar maior independência e crescimento educacional contínuo, um computador adaptado é sempre uma ferramenta eﬁcaz de tecnologia assistiva para o paciente com A-T.
Computadores também têm suas limitações. Distribuição em várias salas de aula, custo
e limitação de tempo continuam a ser um problema. Entretanto, a evolução dos notebooks,
escâneres, programas, equipamentos adaptáveis e a internet, tornam o acesso ao computador mais fácil e especialmente benéﬁco para o paciente com A-T.

O PROCESSO DE AVALIAÇÃO
O objetivo principal da avaliação da tecnologia assistiva é o acesso ao computador e
seu uso. São examinadas a utilização do teclado, o controle do mouse, a habilidade visual
e necessidades na leitura. O processo de avaliação começa com um levantamento das
necessidades do paciente em casa, escola ou trabalho, assim como as condições atuais
da habilidade de leitura e escrita. São colhidas informações a respeito dos benefícios e
obstáculos associados às tecnologias assistivas atualmente utilizadas, tais como mesas
modiﬁcadas ou acesso ao computador adaptado. São avaliadas a legibilidade, fadiga e
velocidade da escrita (crianças menores podem ser observadas enquanto desenham). Em
seguida, é fornecido ao paciente um computador e monitor comum. A habilidade visual é
avaliada informalmente para determinar um tamanho de fonte confortável para leitura de
texto. São feitos testes de digitação enquanto, se manipula o equipamento e o programa de
computador, para descobrir as combinações que melhoram a velocidade, precisão, conforto
e qualidade do resultado.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA A-T
O paciente com A-T tem diﬁculdade com os movimentos dos olhos, coordenação motora
ﬁna das mãos e com o controle do tronco. Juntos, estes déﬁcits diﬁcultam a leitura plena e
as atividades gráﬁcas. O seguimento visual é também um fator que sempre afeta negativamente a habilidade da leitura. O desempenho de pacientes na área da comunicação escrita
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CAPÍTULO 16

TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA
COMUNICAÇÃO ESCRITA

em parte por causa da legibilidade ruim e da lentidão, tanto na escrita quanto na digitação,
pode ser abaixo da expectativa da idade. Muitas vezes, os pacientes ﬁcam relutantes até
em tentar realizar uma atividade gráﬁca, por causa do esforço exigido e resultados modestos. Muitos pacientes com A-T são estimulados a digitar como alternativa à escrita. Entretanto, a não ser que sejam feitas adaptações no computador e no teclado, os resultados
são sempre desanimadores. O uso de um ajudante para fazer o serviço de escriba, embora
seja eﬁciente, sempre promove a dependência em outros. Felizmente, tem sido constatado
que o acesso ao computador pode ser totalmente facilitado, quando são feitas adaptações
adequadas.

RECOMENDAÇÕES
Embora sejam feitas orientações gerais para equipamentos e programas de computador, as recomendações especíﬁcas para cada paciente
dependem da idade, grau de habilidade, necessidades da comunicação
escrita e experiência anterior.
É recomendável que um especialista em tecnologia assistiva faça uma avaliação das
habilidades e que os equipamentos e softwares sejam experimentados antes de serem
comprados.

A POSTURA E O POSICIONAMENTO PARA ATIVIDADES NO COMPUTADOR
Estabilidade na cadeira é um pré-requisito para usar bem um computador. Os pés do
estudante precisam estar bem apoiados no chão, o quadril e o tronco encostados e apoiados no encosto da cadeira e os cotovelos e antebraços apoiados na mesa sem abrir-se para
fora ou inclinar-se para frente. Os cotovelos devem estar apoiados num ângulo de 90 graus,
com os punhos em posição neutra. Um corte em “U” na superfície da mesa é uma excelente
maneira de facilitar a posição adequada dos braços, mas outras mesas e cadeiras com
apoios laterais também podem ser usadas.

Fig. 16-1: Postura para atividades no computador.
As pessoas que têm movimentos involuntários excessivos podem se beneﬁciar com um
“sistema de postura sentada adaptada”, com um cinto de segurança para ajudar a manter
a estabilidade da quadril, do tronco e da cabeça. A parte superior do monitor deve ﬁcar na
altura da testa e aproximadamente a 66 cm de distância dos olhos.
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ADAPTAÇÕES NO TECLADO DO COMPUTADOR
Adaptações básicas podem ser feitas através do menu do “painel de controle” do computador, para facilitar o uso do teclado convencional. Duplicações não intencionais da mesma letra podem ser reduzidas, ativando a “tecla de ﬁltragem”. Se o paciente digita com
apenas uma das mãos e ﬁca difícil pressionar duas teclas ao mesmo tempo, a função “tecla
de aderência” pode ser útil. Este recurso permite que o usuário acesse comandos, como as
letras maiúsculas e atalhos do teclado, pressionando uma tecla de cada vez, ao invés de
duas simultaneamente. Por exemplo, quando digitar uma letra maiúscula, o usuário digita
[Shift] e depois a letra desejada, uma tecla após a outra. A letra desejada vai aparecer em
maiúscula e a próxima letra digitada automaticamente será minúscula. Isso é mais eﬁciente
do que usar a tecla [Caps Lock], porque elimina a necessidade de uma digitação adicional
para desativar a [Caps Lock].

1. Adaptações para teclados convencionais
RECURSO
Tecla de ﬁltragem
Ignora pressionamentos
breves ou repetitivos;
reduz as taxas de repetição.

Teclas de aderência
Digitação de Única Tecla
– use a tecla Shift, Ctrl
ou Alt pressionando uma
tecla de cada vez.

MACINTOSH

WINDOWS

O menu “painel de controle” do
teclado pode ser manipulado para
eliminar os erros de digitação devido aos tremores. Abra o “painel
de controle” do teclado; no menu
“teclado”; desative a “tecla de repetição”.

Estas funções estão incluídas no
Windows e são ativadas no “painel de controle”. Abrir a “opções de
acessibilidade”; “teclado”; ativar “teclas de ﬁltragem”; e pressione “aplicar”.

A maioria dos computadores Macintosh vem com “facilidade de
acesso” no painel de controle.

Estas funções estão incluídas no
Windows e são ativadas no “painel
de controle. Abrir a “opções de acessibilidade”; “teclado”; ative “teclas de
aderência”; pressione “aplicar”

Para ativar a digitação de “tecla
única”: abrir “Facilidade de Acesso”
e ativar “teclas de aderência”.

No Windows Vista, “painel de controle” e “central de facilidade de
acesso”; “alterar o funcionamento do
teclado” e “ativar tecla de ﬁltragem”

No Windows Vista, “painel de controle” e “central de facilidade de
acesso”; “alterar o funcionamento do
teclado” e ativar “tecla de aderência”

Para os estudantes que utilizam um teclado convencional, mas têm diﬁculdade em enxergar as teclas, podem ser adquiridos os adesivos chamados ZoomCaps. As letras, números e símbolos são ampliados (“American Printing House for the Blind”, APHont™) para
facilitar a visualização, pela pessoa com baixa visão. Estes adesivos estão disponíveis em
“preto no branco” e “branco no preto” e incluem todos os símbolos dos teclados para Windows e Macintosh. Eles podem ser comprados da Don Johnston Corporation; www.donjohnston.com
Portanto, a maior parte dos pacientes com A-T vão se beneﬁciar com um teclado ampliado, proporcionando melhor estabilidade, controle e consequentemente melhor precisão.

Os teclados ampliados com mais recursos têm sensibilidade ao toque
ajustável, opções de controle do mouse, conﬁgurações múltiplas, proteção opcional e design confortável.
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O teclado “IntelliKeys USB”, por exemplo, conecta diretamente na porta “USB” do computador. Ele é um teclado ampliado que utiliza lâminas sobre uma superfície programável,
para criar uma variedade de opções de mouse e teclado. Para crianças menores que não
precisam de ajustes de sensibilidade de digitação e opções de controle do mouse, podem
ser cogitados teclados ampliados codiﬁcado por cores, como o “KinderBoard”, da Chester
Creek Technologies, e o “Teclado Clevy”, vendido pela Ablenet. A qualquer um destes teclados especiais podem ser acoplados protetores.
A aparência do teclado (ABC ou QWERTY) geralmente depende da preferência do usuário, grau de alfabetização e experiências anteriores. As crianças que estão ainda aprendendo o alfabeto podem preferir a sequência ABC, enquanto que estudantes já familiarizados com um computador podem preferir o padrão usual QWERTY. Os teclados QWERTY
são os teclados normalmente utilizados na maior parte dos ambientes educacionais.
Um protetor de teclado é outra adaptação útil. Um protetor é geralmente feito de metal
ou de plástico resistente e tem cortes para permitir acesso às teclas. Seu objetivo é ajudar a
minimizar os erros de digitação devido aos movimentos involuntários da mão. Ele também
permite que o usuário possa apoiar confortavelmente as mãos no teclado, sem acionar teclas indesejadas. Embora os protetores para teclados especiais sejam sempre úteis, não se
recomenda para um teclado convencional, porque pode diﬁcultar tanto o acesso às teclas
quanto sua visualização.

Embora famílias e terapeutas utilizem diferentes formas de acesso ao
teclado, na nossa experiência, nenhum tem sido tão eﬁcaz quanto um
teclado ampliado.
Um teclado virtual exibido no monitor do computador e acessado através de um joystick
geralmente é lento. Um monitor sensível ao toque não é recomendado para pacientes com
A-T, devido à exigência de coordenação olho-mão e à necessidade de estender o braço
contra a gravidade. O software de reconhecimento de voz também não é recomendável, por
causa da disartria, ou dos padrões de fala, que muitos pacientes apresentam.

2. Teclados ampliados e protetores
RECURSO
Teclado ampliado
com protetor

MACINTOSH
Intellikeys USB Macintosh 3.1 –
teclado ampliado com diversas lâminas para diferentes níveis e necessidades de digitação; inclui uma
lâmina de setup para ajustes personalizados. www.intellitools.com
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WINDOWS
Intellikeys – teclado ampliado com
diversas coberturas para diferentes
necessidades de digitação; inclui
uma cobertura de setup para ajustes
personalizados. www.intellitools.com

WINDOWS

RECURSO

MACINTOSH

*Os Protetores precisam
ser comprados separadamente.

Teclado Clevy – teclas ampliadas
codiﬁcadas por cores, não inclui
“teclas de funções”, compatível
com PC e MAC. Acessórios incluídos: protetor e capa de teclado. www.ablenetinc.com

Teclado Clevy – teclas ampliadas
codiﬁcadas por cores, não inclui
“teclas de funções”, compatível
com PC e MAC. Acessórios incluídos: protetor e capa de teclado. www.ablenetinc.com

Kinderboard - teclas de 2,5cm de
largura, conjunto de caracteres
coloridos, inclui teclas de função.
www.mayer-johnson.com

Kinderboard - teclas de 2,5cm de
largura, conjunto de caracteres
coloridos, inclui teclas de função.
www.mayer-johnson.com

A maioria dos teclados especiais
ou ampliados pode ser comprado em ordem alfabética, ou no
teclado convencional, através dos
dos adesivos “ZoomCap”.
www.donjohnston.com

A maioria dos teclados especiais
ou ampliados pode ser comprado em ordem alfabética, ou no
teclado convencional, através dos
adesivos “ZoomCap”.
www.donjohnston.com

Aparência do
Teclado

Fig. 16-2: teclado ampliado, teclado clevy e kinderboard.

OPÇÕES PARA CONTROLE DE MOUSE
Pacientes com A-T frequentemente relatam a diﬁculdade em controlar um mouse normal, especialmente o “duplo-clique”, necessário para abrir arquivos, e a função de “arrastar”. Portanto, no lugar dele, são recomendados os equipamentos alternativos de controle
que proporcionam apenas um toque de acesso, substituindo o “duplo-clique”, o recurso de
“bloquear” a função de arrastar, e tornam possível o ajuste da velocidade do movimento do
cursor.

1. Opções de equipamentos para controle do mouse
RECURSO
Joystick

MACINTOSH

WINDOWS

Joystick Plus II da TRAXSYS: Possibilita ajustes da velocidade do cursor,
assim como as funções do “duplo-clique” e bloqueio do “arrastar”. Tem
cabos permutáveis. Não necessita de
software adicional.
www.donjohnston.com

Joystick Plus II by TRAXSYS: Permite ajustes para velocidade confortável de cursor, assim como as funções
do “duplo-clique” e bloqueio do “arrastar”. Tem cabos permutáveis. Não
necessita de software adicional.
www.donjohnston.com
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MACINTOSH

WINDOWS

Joystick

Joystick Rock Adapted – botões
direito e esquerdo programáveis, bloqueio do “arrastar” para operar as funções clicar e “arrastar” com apenas
uma das mãos. www.ablenetinc.com

Joystick Rock Adapted – botões
direito e esquerdo programáveis, bloqueio do “arrastar” para operar as funções clicar e “arrastar” com apenas
uma das mãos. www.ablenetinc.com

Teclas de setas

Uso das teclas de setas em um teclado ampliado para controlar o mouse.
(da mesma forma que no Intellikeys)

Uso de teclas de setas em um teclado
ampliado para controlar o mouse. (da
mesma forma que no Intellikeys)

O teclado numérico de um teclado
convencional pode ser usado; necessário manter pressionadas as teclas
para produzir o movimento; para converter para “teclas setas” ir para “painel de controle”, abrir “facilidade de
acesso”, “teclas do mouse”, “ativar”.

O teclado numérico de um teclado
convencional pode ser usado para
controlar o mouse; necessário manter
pressionadas as teclas para produzir
o movimento; para ativar este recurso
ir para “painel de controle”, “opções
de acessibilidade”, “mouse”, clique
em “usar teclas do mouse”, “aplicar”;
Ajustar a velocidade do cursor no
menu “ajustes”.
No Windows Vista, “painel de controle”; “facilidade de acesso”; “tornar
mouse mais fácil de controlar”; e “ativar teclas do mouse”.

Kensington Expert Mouse 7.0 –
Este mouse de esfera vem com um
software, que permite acionamento
para bloqueio do “arrastar” e do duplo-clique, assim como ajuste de velocidade. Necessário software adicional
(incluído). www.kensington.com

Kensington Expert Mouse 7.0 –
Este mouse de esfera vem com um
software, que permite acionamento
para bloqueio do “arrastar” e do “duplo-clique”, assim como ajuste de velocidade. Necessário software adicional (incluído). www.kensington.com

Roller Plus – esfera grande com
duplo-clique, bloqueio do “arrastar” e
cursor com velocidade variável. Não
é necessário software adicional. Da
TRAXSYS; www.donjohnston.com

Roller Plus – esfera grande com
duplo-clique, bloqueio do “arrastar” e
cursor com velocidade variável. Não
é necessário software adicional. Da
TRAXSYS; www.donjohnston.com

Wave Wireless – esfera adaptada,
botões de clique direito-esquerdo programáveis, bloqueio da função clicar
e arrastar para operar com apenas
uma das mãos.

Wave Wireless – esfera adaptada,
botões de clique direito-esquerdo programáveis, bloqueio da função clicar
e arrastar para operar com apenas
uma das mãos.

Kidtrac – esfera com 2 botões, ajustes para uso de mão direita e esquerda e recurso de bloqueio do “arrastar”.
www.mayer-johnson.com

Kidtrac - esfera com 2 botões, ajustes para uso de mão direita e esquerda e recurso de bloqueio do “arrastar”.
www.mayer-johnson.com

RECURSO

Trackball
(Mouse Estacionário
de Esfera)

Fig. 16-3: “Joystick, Roller Plus e Kidtrack”.
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2. Atalhos do teclado
Os “atalhos do teclado” podem ser usados no lugar do mouse quando
seu uso ﬁca particularmente difícil.
O uso do recurso “teclas de aderência”, citada anteriormente, facilita o uso de atalhos
do teclado. A função “teclas de aderência” elimina a necessidade de pressionar duas teclas
simultaneamente.
Atalhos do teclado
Corretor ortográﬁco

[Comando L]

[F7]

Fechar janela

[Comando W]

[Ctrl F4]

Abrir arquivo

[Comando O]

[Ctrl O]

Novo arquivo

[Comando N]

[Ctrl N]

Salvar

[Comando S]

[Ctrl S]

Imprimir

[Comando P]

[Ctrl P]

Copiar

[Comando C]

[Ctrl C]

Recortar

[Comando X]

[Ctrl X]

Colar

[Comando V]

[Ctrl V]

Negrito

[Comando B]

[Ctrl B]

Itálico

[Comando I ]

[Ctrl I ]

Sublinhado

[Comando U]

[Ctrl U]

Selecionar tudo

[Comando A]

[Ctrl A]

Reduzir fonte

[Comando Shift < ]

[Ctrl Shift < ]

Aumentar fonte

[Comando Shift > ]

[Ctrl Shift >]

Desfazer

[Comando Z]

[Ctrl Z]

Escape

[Comando]

[Esc]

Sair

[Comando Q]

[Alt F4]

Constatamos que muitos pacientes com A-T têm mais êxito quando
usam as teclas com setas no teclado “USB IntelliKeys” ou utilizam um
“joystick”, por causa da base estável e da facilidade de ajustes dos controles destes dispositivos.
Se um paciente tem bom resultado usando um dispositivo diferente, não há motivo de
mudar. Entretanto, estes equipamentos deveriam ser cogitados para os iniciantes no computador, ou se aparecerem diﬁculdades com o equipamento alternativo. As preferências
pessoais e experiências anteriores têm um papel importante na deﬁnição das indicações.
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RECURSOS VISUAIS DO COMPUTADOR
As habilidades visuais são sempre examinadas superﬁcialmente durante uma avaliação
do uso de computador e da escrita; entretanto, devido aos problemas de seguimento visual,
este é um aspecto importante de ser avaliado. O paciente com A-T geralmente precisa ter
todo material escrito ampliado, incluindo o texto na tela do computador. Isto pode ser feito
fácil e rapidamente, aumentando o tamanho da fonte no computador, através da barra de
ferramentas ou pelo menu “formatar” e “fonte” se estiver usando Windows. Antes de imprimir, a fonte pode ser modiﬁcada para um tamanho padrão, através do menu “editar” e então
“selecionar tudo” e alterando o tamanho da fonte. O software de ampliação de tela, que
amplia toda a área visualizada, não é recomendado, por causa da diﬁculdade que cria no
seguimento visual do texto, pois parte dele ﬁca fora da área visualizada na tela do monitor.
A ampliação do tamanho da fonte não provoca o mesmo problema.
Facilitar a visualização no computador
MACINTOSH

WINDOWS

Monitor
convencional

É necessário um monitor colorido com
boa deﬁnição e contraste. Monitor
convencional (15 – 17 polegadas) ou
um laptop com monitor com matriz de
cores ativa

É necessário um monitor colorido com
boa deﬁnição e contraste. Monitor
convencional (15 – 17 polegadas) ou
um laptop com monitor com matriz de
cores ativa.

Fontes ampliadas

Tamanho especíﬁco determinado por
análise.

Tamanho especíﬁco determinado por
análise.

Cursor do mouse
aumentado

Biggy: software para ampliar o cursor
do mouse. www.rjcooper.com

Biggy: software para ampliar o cursor
do mouse. www.rjcooper.com

No Mac OSx10, use o “acesso universal tiger” no painel de preferências;
abrir menu de ajustes do “mouse”
para mudar o tamanho de seu cursor.

Gus! Big Cursor: Aumenta visualmente o cursor do mouse. Gratuito no
Gus! Communications, www.gusinc.
com/computeraccess.html

Opções gratuitas de cursores também
estão disponíveis na internet digitando “cursores ampliados de mouse
gratuitos” num site de busca.

Algumas versões do “Windows” têm
um recurso para ampliar o cursor do
mouse. Disponível no “painel de controle, “mouse”, “ponteiros”

RECURSO

No “Windows Vista”, no “painel de
controle” e “central de facilidade de
acesso”, “alterar o funcionamento do
mouse,” em “ponteiros do mouse” alterar cor e tamanho para selecionar
“extra grande” (escolha preto, branco
ou inverso)
Opções gratuitas de cursores também
estão disponíveis na internet digitando “cursores ampliados de mouse
gratuitos” num site de busca.

Ampliar o cursor do mouse é também útil para localizar sua posição na
tela.
Os cursores ampliados estão disponíveis na maioria dos computadores através do “painel de controle”, ou em software especíﬁcos, ou por “download” gratuito da internet.
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LEITURA E ESCRITA
Tecnologia na escrita
Um programa que dê retorno auditivo pode ser instalado para “falar” as letras, palavras
ou as sentenças completas. Isto pode aumentar a velocidade de digitação da maioria dos
pacientes com A-T, pois elimina a necessidade do principiante na digitação, em olhar continuamente do teclado para o monitor para checar o que foi digitado. O recurso “corretor
ortográﬁco” “leitor” também é útil. Programas para computador tais como o “IntelliTalk” e
“Write:Outloud”, são programas de edição de texto falados, enquanto que o “WordQ” e
“Read&Write” são programas “leitores” que podem ser usados dentro de qualquer programa de computador (inclusive e-mail e internet).Observar que estes são programas para a
língua inglesa.
O programa de “previsão de palavras” é vantajoso para o digitador mais experiente,
porque requer que o usuário preste atenção no monitor, enquanto as palavras são “antecipadas” na tela do computador no formato de lista. O digitador escolhe uma palavra da
lista de previsões ou usando um dispositivo de apontar (Joystick) ou digitando a tecla com
o número correspondente. Embora a “previsão de palavras” tenha a ﬁnalidade de reduzir a
quantidade de teclas digitadas, não é uma ferramenta de grande utilidade para os pacientes
com A-T. Ela exige que os usuários desloquem seu olhar do teclado para o monitor constantemente e é necessário um bom seguimento visual para ler rapidamente a lista de palavras,
que se modiﬁca continuamente.
Para obter mais informações a respeito de outros programas para atividades tanto acadêmicas quanto de lazer, a “Educational resources” (www.edresources.com), a “Fastrack”
(www.fastrack.com) e a “Edmark” (www.edmark.com) são boas fontes. A escolha ﬁnal do
programa deveria sempre se basear na habilidade do usuário e das necessidades de escrita.
RECURSO

MACINTOSH

WINDOWS

Retorno auditivo
da digitação e do
trabalho escrito (em
inglês)

Word Q – Programa de previsão de
palavras falado que é utilizado junto
com o processador de texto padrão
do “Windows”. Também pode ser usado como um leitor de tela. 30 dias de
teste gratuito. www.wordq.com

Word Q – Programa de previasão de
palavras falado que é utilizado junto
com o processador de texto padrão
do “Windows”. Também pode ser usado como um leitor de tela. 30 dias de
teste gratuito. www.wordq.com

Write:OutLoud – processador de texto falado (escute as letras, palavras
ou sentenças enquanto você digita)
com veriﬁcador ortográﬁco falado.
Capaz de ler documentos escaneados. www.donjohnston.com

Write:OutLoud – processador de texto falado (escute as letras, palavras
ou sentenças enquanto você digita)
com veriﬁcador ortográﬁco falado.
Capaz de ler documentos escaneados. www.donjohnston.com

Read & Write Gold para Mac – versão simpliﬁcada disponível para Mac
(ver no quadro ao lado); na TextHELP.
www.texthelp.com

Read & Write Gold para PC – utilizado com qualquer processador de
texto; veriﬁcador ortográﬁco falado,
dicionários, previsor de palavras, retorno falado imediato, leitor de tela
(incluindo menus, e-mail e Internet);
na TextHELP. www.texthelp.com
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MACINTOSH

WINDOWS

Word Q – Programa de previsão de
palavras falado que é utilizado junto
com o processador de texto padrão
do “Windows”. Também pode ser usado como um leitor de tela. Antes de
comprar recomenda-se fazer os 30
dias de teste gratuito. www.wordq.
com

Word Q – Programa de previsão de
palavras falado que é utilizado junto
com o processador de texto padrão
do “Windows”. Também pode ser usado como um leitor de tela. Antes de
comprar recomenda-se fazer os 30
dias de teste gratuito. www.wordq.
com

Co:Writer – Programa que fala a previsão de palavras com intenção de
economizar digitação. www.donjohnston.com

Co:Writer – Programa que fala a previsão de palavras com intenção de
economizar digitação. www.donjohnston.com

Read & Write Gold para Mac – Programa multifuncional que contém
previsão falada de palavras; na “TextHELP”. www.texthelp.com

Read & Write Gold para Windows –
Programa multifuncional que contém
previsão falada de palavras; na “TextHELP”. www.texthelp.com

RECURSO
Previsor de
palavras

Tecnologia na leitura
Muitos pacientes com A-T têm diﬁculdade na leitura de texto. Recentemente, foram
desenvolvidos programas de computador que “lêem” os textos e os menus da tela. O “Programa de leitura da tela” é geralmente destinado para pessoas cegas ou com visão muito
baixa. O programa de “Reconhecimento óptico do caractere” (ROC) é projetado para pessoas com diﬁculdade na leitura, devido à baixa visão e/ou diﬁculdade de aprendizado. Os requisitos exigidos incluem um computador “pentium”, uma placa de som e um escâner. Para
usar um ROC, simplesmente coloque o texto impresso (livro, revista, apostila) no escâner.
O escâner “fotografa” a página. O programa converte a foto em palavras as quais são lidas
em voz alta.

O usuário geralmente pode controlar o tamanho, cor e a velocidade que
o texto vai ser lido.
Alguns programas fornecem mais recursos que outros, embora estas funções adicionais geralmente aumentem o custo ﬁnal do produto. A maioria dos fabricantes disponibiliza
discos de demonstração gratuitamente. A escolha ﬁnal do programa deve ser feita caso
a caso, com a avaliação da gravidade e do tipo de diﬁculdade de leitura, assim como da
necessidade da leitura (qual será o uso principal do programa – estudos, lazer, acesso à
internet, etc.).
RECURSO
Programa de
reconhecimento
óptico do caractere
(ROC)

MACINTOSH

WINDOWS

Kurzweil 3000 para Macintosh –
Produz uma audiodescrição da imagem e texto escaneado; capaz de
ler textos da internet; projetado para
estudantes e adultos. Disponível teste
gratuito www.kurzweiledu.com

Kurzweil 3000 USB – Sistema de
leitura base “PC”; Produz descrição
visual e auditiva da imagem e texto
escaneado; capaz de ler textos da
internet; projetado para estudantes
e adultos. Disponível teste gratuito.
www.kurzweiledu.com

WYNN 5.1 – Não disponível para
MAC.
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WYNN Wizard 5.1 – Produz apresentação visual e auditiva; páginas escaneadas mantêm aparência da página
original; projetado especialmente
para estudantes com diﬁculdades no
aprendizado. www.freedomscientiﬁc.
com

MACINTOSH

WINDOWS

Programa de
reconhecimento
óptico do caractere
(ROC)

Read & Write Gold para MAC – utilize em combinação com qualquer
processador de texto; também para
editoração eletrônica, banco de dados, e-mail e internet; realce colorido
de palavras e sentenças; botão de
pausar/reiniciar a fala – da textHELP,
www.texthelp.com

Read & Write – use em combinação
com qualquer processador de texto;
também para editoração eletrônica,
banco de dados, e-mail e internet; realce colorido de palavras e sentenças;
botão de pausar/reiniciar a fala – da
textHELP, www.texthelp.com

Programa de
leitura de tela

Mac OS X versão 10.4 “Tiger” – Recurso de superposição de voz lê o
conteúdo de arquivos, inclusive páginas da internet, mensagens de
correio, fornece uma audiodescrição
abrangente do seu espaço de trabalho e inclui um bom conjunto de comandos de teclado que permite navegar no sistema Mac OS X.

“Microsoft Windows Vista” agora tem
um leitor de tela chamado “narrador
da Microsoft”. Para ativar o leitor de
tela, vá ao “painel de controle”, selecione “facilidade de acesso”, selecione “facilitar a visualização no computador” e “ativar narrador”.

Word Q – Programa de predição de
palavras faladas que é utilizada junto
com o processador de texto padrão
do “Windows”. Também pode ser usado como um “leitor de tela”. Antes de
comprar recomenda-se fazer os 30
dias de teste gratuito. www.wordq.
com

Word Q – Programa de predição de
palavras faladas que é utilizada junto
com o processador de texto padrão
do “Windows”. Também pode ser usado como um “leitor de tela”. Antes de
comprar recomenda-se fazer os 30
dias de teste gratuito. www.wordq.
com

RECURSO

CONCLUSÃO
Qualquer que seja a combinação de equipamentos e de software que a pessoa esteja
usando é essencial ter em mente alguns fatores importantes. Primeiro, o aluno e a equipe
que trabalha com ele, devem familiarizar-se com o software e com o equipamento, de forma
que não se perca tempo valioso de aula na leitura de manuais e no ajuste do equipamento.
Segundo, deve se levar em consideração a compatibilidade com computadores de outras
salas de aula e de casa, caso seja necessário ﬁnalizar o trabalho em lugar diferente. Por
último, uma impressora de fácil acesso é importante para manter um ambiente de trabalho
eﬁciente. Isto também dá ao aluno a oportunidade de apresentar um produto ﬁnal que reforça um sentimento de orgulho do trabalho realizado.
Além do acesso ao computador, o paciente com A-T provavelmente vai necessitar de
outras adaptações. Estas podem envolver uma redução na carga de trabalho, aumento do
tempo para concluir as tarefas e um escriba para auxiliar nas longas atividades gráﬁcas.
Neste caso, recomenda-se que o escriba use o computador no ditado, de forma que o aluno
depois possa editar e reorganizar o documento, independentemente.

RECURSOS ADICIONAIS
Para obter mais informações, “Closing the gap” é um site de recursos de tecnologia assistiva que oferece recursos pela internet, análise de produtos e publica um jornal trimestral
que dedica artigos sobre tecnologia de computação educacional e vocacional para pessoas com necessidades especiais. Cada edição apresenta análises de novos programas de
computador e artigos sobre novas tecnologias em equipamentos. Uma publicação anual
“Guia de produtos” com centenas de produtos de informática (equipamentos e softwares)
é incluída com uma assinatura. Além disso, a organização preside uma conferência anual,
com centenas de demonstrações de fornecedores e palestras informativas feitas por proﬁssionais que trabalham na área de Tecnologia Assistiva. www.closingthegap.com
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CAPÍTULO 17

PROGRAMA EDUCACIONAL INDIVIDUAL
INTRODUÇÃO
Os vários problemas de saúde, motor, fala ou cognitivos que podem se manifestar em
um paciente com A-T causarão algum tipo de impacto na sua vida escolar. Nos Estados
Unidos existem leis federais, estaduais, orientações municipais e políticas que obrigam as
escolas a atenderem crianças portadoras de necessidades especiais, incluindo aquelas
com A-T.
As principais leis são:
1. The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA),
2. Title V of the Rehabilitation Act of 1973 (commonly referred to as Section 504), e
3. The Americans with Disabilities Act (ADA).
Estas três leis juntas garantem que estudantes com necessidades especiais não sejam
discriminados, recebam educação apropriada e gratuita e tenham acesso à facilidades. O
início do processo se dá com a qualiﬁcação da criança para a educação especial baseado
em uma ou mais destas leis.
Embora o presente capítulo reﬁra-se, especiﬁcamente, às leis do sistema educacional
norte americano, muitas das propostas e considerações podem ser adaptadas para a realidade brasileira. Cabe aos responsáveis, por enquanto, buscar a melhor maneira de tornar
realidade a inclusão destas crianças para que sejam pessoas realizadas e felizes no ambiente escolar.

ENCAMINHAMENTO
O processo para que uma criança seja qualiﬁcada para os serviços da educação especial começa com uma solicitação que pode ser feita por qualquer pessoa envolvida com a
criança, incluindo os responsáveis, o professor da escola ou o médico. Geralmente é feito
por escrito através da diretoria da escola. Uma vez que o encaminhamento é feito, uma
equipe escolar multidisciplinar e os pais da criança se reúnem, para discutir que tipos de
problemas podem aparecer e se as avaliações serão feitas ou não.

AVALIAÇÃO
Avaliações multidisciplinares são necessárias para determinar a elegibilidade para os
serviços da educação especial. Existem duas grandes razões para isto. Primeiro, o estudante precisa ter uma ou mais deﬁciências que interferem no aprendizado escolar e que são
listadas no IDEA, para ser qualiﬁcado para os serviços da educação especial. Segundo, o
sistema escolar precisa determinar se a deﬁciência do aluno tem algum impacto, ou não, na
sua capacidade de aprender. As informações das avaliações serão também utilizadas no
planejamento do Programa de Educação Individualizada (PEI).
É importante que uma abordagem multidisciplinar seja usada na avaliação, porque cada
proﬁssional traz sua própria perspectiva e especialização para o processo. A elegibilidade
e o planejamento do programa nunca devem ser baseados numa única avaliação. Para
desenvolver um plano educacional a equipe deve considerar o perﬁl dos “atuais níveis de
desempenho” da criança; em outras palavras, suas habilidades e inabilidades. Deve ser
incluída a motricidade grossa e ﬁna, motricidade oral, linguagem, cognitivo, conquistas aca-
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dêmicas, resistência física e tempo de processamento necessário para realizar as tarefas.
Por causa do processo da evolução esperada na A-T, uma série de avaliações formais ou
informais (a cada um ou dois anos) vão ajudar a equipe a fazer ajustes periódicos nas adaptações escolares do estudante.
Como a A-T é rara, as avaliações feitas por proﬁssionais que tiveram experiência com
ela são oportunas. Os proﬁssionais que conduzem uma avaliação analisam todas as áreas
de diﬁculdades da criança (casa, escola e comunidade) e as diretrizes devem ser trabalhadas em cada ambiente especíﬁco.

Planejamento do programa
O programa educacional para crianças com alguma diﬁculdade de aprendizado, IDEA,
estipula que cada criança com necessidades especiais deve ter um Programa Educacional
Individualizado (PEI), planejado especialmente para satisfazer suas necessidades, baseado na avaliação dos critérios abaixo:
1. Níveis de desempenho: relatório dos níveis atuais do desempenho funcional e acadêmico e como a deﬁciência do aluno interfere no engajamento e na progressão do currículo geral. É o resultado das avaliações formais e de algumas observações informais
feitas pelos membros da equipe escolar.
2. Metas mensuráveis: metas acadêmicas e funcionais mensuradas anualmente, que
devem ser planejadas para satisfazer as necessidades do aluno e para capacitá-lo a
participar do currículo geral, sempre que possível.
3. Relatório da educação especial e serviços relacionados: descreve a implantação do
ensino especialmente projetado, serviços relacionados e serviços suplementares, assim
como um relatório das modiﬁcações do programa ou suporte aos funcionários da escola
ou adaptações para o aluno.
4. Determinação dos serviços: datas especíﬁcas para o início, frequência e duração dos
serviços e uma data programada para a reavaliação do progresso do aluno, em relação
às metas anuais. Uma vez que seu ﬁlho com A-T esteja em programa educacional, o
prazo pré-estabelecido para cada reavaliação é anual. Entretanto isto é ﬂexível e pode
ser antecipado caso haja necessidade.
5. Serviços e auxílios suplementares: resume o tipo exato dos serviços especializados
ou equipamentos necessários para capacitar o aluno a progredir, em relação às metas anuais, enquanto participa do currículo geral. Alguns exemplos são: equipamentos
eletrônicos de comunicação, auxílios e dispositivos de baixa tecnologia, cadeira preferencial, utilização de uma calculadora, um assistente e programas de computador que
auxiliem em tarefas especíﬁcas.
6. Programa de adaptações e suportes: descreve as adaptações e suportes necessários para ajudar o aluno a atingir as metas anuais, a se engajar no currículo geral, a
participar em atividades extracurriculares e não acadêmicas e aprender junto a outros
alunos – com ou sem deﬁciências. Alguns dos exemplos são as tarefas adaptadas, provas modiﬁcadas, treino dos funcionários e um assistente pessoal.
7. Ambiente menos restritivo: se os serviços para o estudante são para serem exercidos em qualquer outro local que não seja a sala de aula, a seguinte pergunta deve ser
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respondida: “Quanto do período escolar o aluno vai usufruir da educação, separado de
seus colegas não deﬁcientes ou não vai participar de atividades extracurriculares ou
outras atividades não acadêmicas tais como clubes e almoços?”

Equipe multidisciplinar
Muitas pessoas estarão envolvidas no planejamento do programa educacional. Elas
pertencem a diversas disciplinas e têm experiências em áreas diferentes. Junto com você e
sua criança, elas formarão a “equipe multidisciplinar”. Esta equipe será responsável pelas
avaliações, reavaliações, pela deﬁnição da elegibilidade, tomada de decisões relativas ao
fornecimento dos serviços, decisão quanto à colocação dentro da escola, monitoramento do
progresso, e revisão do plano educacional, se necessário.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

As equipes multidisciplinares, em geral, são formadas pelas seguintes pessoas:
pais ou responsáveis do estudante;
o estudante, quando apropriado;
diretor da escola;
enfermeira escolar;
psicólogo;
coordenador pedagógico;
o professor de sala de aula do estudante;
um professor de educação especial;
assistente social.

Dependendo das necessidades de seu ﬁlho e das informações que a equipe necessite,
outras pessoas também podem ser incluídas na equipe multidisciplinar. Estas podem ser:
• fonoaudiólogo;
• ﬁsioterapeuta;
• terapeuta ocupacional;
• professor de educação física adaptada.

Preparação para as reuniões escolares
A preparação para uma reunião de equipe multidisciplinar requer mais do que relatórios
escritos. Cada membro da equipe deve vir preparado a “enxergar além do óbvio”, para planejar serviços direcionados às necessidades únicas de cada estudante. Se estas propostas
não são exatamente apropriadas para seu ﬁlho, ajude a equipe, pedindo exatamente o que
você acha que seu ﬁlho precisa, mesmo que eles nunca tenham indicado tais serviços.
Outras coisas para trazer para as reuniões são:
1. Respeito, criatividade e ﬂexibilidade: lembre-se de que a colaboração é a essência
do programa educacional. Pode ser que você não concorde com todos os pontos. Esteja
preparado para considerar todas as sugestões e compreender que há muitas maneiras de
atingir uma meta.
2. Expectativas aceitáveis: As escolas são obrigadas a providenciar educação adequada, não necessariamente “benefício máximo”. Considere o que seu ﬁlho precisa para atingir,
razoavelmente, as metas indicadas e fazer progresso educacional signiﬁcativo.
3. Trabalhar em conjunto: O programa deve representar a contribuição de todos os membros da equipe. Suas contribuições são importantes, uma vez que você é quem mais conhece seu ﬁlho.
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4. Comunicação fácil: Conhecer as condições de seu ﬁlho tão intimamente como você
conhece, pode fazer com que você esteja se comunicando com mais termos médicos que a
equipe possa entender. Tente reduzir o jargão médico e explicar as coisas em termos leigos.
Reciprocamente, se você acha que a equipe escolar usa terminologia não familiar, peça esclarecimentos. Certiﬁque-se de que todos compreendam o que está sendo compartilhado.
5. Alguém mais que conheça seu ﬁlho: Você pode solicitar a presença de alguém que já
tratou de seu ﬁlho e cujas informações você acha que poderão ser úteis. Como a A-T é rara,
os proﬁssionais que poderiam ser úteis podem não estar facilmente acessíveis. Considere
a possibilidade de fazer uma ligação telefônica ou utilizar e-mail.
6. Lista de perguntas ou comentários: Até a pessoa mais organizada pode esquecer
questões importantes depois que a reunião começou. Antes da reunião, prepare uma lista
de perguntas ou preocupações e transmita as questões para a equipe. Nem todas as respostas podem ser obtidas na reunião, mas você deve buscá-las.

Serviços de suporte
Consistem em “serviços de apoio que podem ser solicitados para auxiliar crianças com
deﬁciências a se beneﬁciarem da educação especial”. Estes serviços podem incluir:
• ﬁsioterapia;
• terapia ocupacional;
• fonoaudiologia;
• psicologia;
• serviços de saúde escolar;
• serviços de advocacia;
• serviços de transporte;
• serviço social;
• orientação e treino para os pais;
• terapia recreacional;
• identiﬁcação e avaliação precoce das deﬁciências na criança;
• orientação e mobilidade.
Quando pensar nesta lista de serviços, tenha em mente que um serviço de suporte é
qualquer serviço que seu ﬁlho precise para se beneﬁciar de seu programa educacional, de
modo a ajudá-lo a alcançar suas metas. Dentro de um programa escolar, algumas metas
podem ser atingidas de uma maneira transdisciplinar. Por exemplo, metas relacionadas ao
acesso físico no ambiente podem ser trabalhadas pelo ﬁsioterapeuta semanalmente, mas
podem ser conduzidas pelo professor ou pelo assistente durante o dia com as orientações
do ﬁsioterapeuta. O treino de todos os proﬁssionais envolvidos pode, de fato, proporcionar
ao seu ﬁlho uma situação de mais treino terapêutico.
Se a criança tem terapias com equipe particular e terapias feitas na escola, é importante
que a equipe se comunique periodicamente para determinar quem está trabalhando o quê
e com que métodos tiveram melhores resultados.

Ambiente o mínimo restritivo
A intenção básica é que as crianças com necessidades especiais não sejam segregadas
de seus colegas não especiais, a não ser que isso seja o mais adequado para eles aprenderem. Alguns proﬁssionais interpretam que todas as crianças devem ser educadas dentro
de um estabelecimento educacional geral, providenciando adaptações e modiﬁcações para
tornar isto possível. Outras interpretam este conceito com mais moderação, oferecendo
tanto aulas individuais como em grupo, contanto que favoreça o progresso da criança.
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Você e sua família podem ter uma opinião ﬁrme sobre que tipo de educação julgam mais
adequada para seu ﬁlho. Por exemplo, você prefere seu convívio numa sala de aula regular,
com adaptações e modiﬁcações, ou numa sala com alunos com necessidades especiais.
Existem diversos fatores importantes para considerar para tomar esta decisão.
Primeiro, veja todas as opções. Você pode se surpreender quando descobrir que a aula
da educação especial não parece ser tão estigmatizante quanto você esperava. Por outro
lado, seu temor que seu ﬁlho não seja aceito pelas crianças não especiais pode diminuir
depois de conhecer e observar uma aula de educação regular. As ﬁlosoﬁas das escolas, as
personalidades dos professores e o tamanho e a proximidade de uma comunidade, tudo
deve ser considerado nesta decisão.
Por último, converse com a própria criança. Onde ela ﬁca mais à vontade? Você pode
continuar a achar que seu ﬁlho pode atuar dentro de um contexto educacional regular, com
um assistente exclusivo ou com diversas adaptações. Mas, se a criança parece estressada
ou se aparecem problemas comportamentais, você pode permitir que ela faça uma experiência em alguns períodos na sala de educação especial, para ver se a ansiedade ou o
estresse diminuem.

Adaptações
1. Adaptações físicas: uma escola sem obstáculos, mobiliário de sala de aula que sejam
adequados às necessidades físicas de seu ﬁlho, um plano de evacuação emergencial especial, ou períodos de descanso incorporado no seu quadro de horário diário.
2. Adaptações educacionais: um equipamento de tecnologia assistiva para facilitar a comunicação verbal e/ou escrita e/ou a utilização de um assistente exclusivo para manipular
os materiais pedagógicos ou escrever suas respostas.
Estas adaptações não modiﬁcam o ensino pedagógico de todos os alunos da escola,
mas podem ser necessárias para a inclusão de seu ﬁlho na escola ou sala de aula.

Modiﬁcações
Algumas vezes um aluno pode se beneﬁciar de uma aula, mas precisa ter alterações
nas expectativas educacionais, para que participe. Alguns exemplos de modiﬁcações educacionais abrangem a redução de trabalho de classe ou lição de casa, o ensino do mesmo
conteúdo, mas com textos mais fáceis, a permissão de respostas de múltipla escolha, ao
invés de dissertativas, ou a permissão que o aluno responda de forma mais aproximada
(exemplo: combinando palavras ao invés de colocá-las na ordem alfabética). Modiﬁcações
permitem que um aluno seja incluído numa aula com crianças não especiais e aprenda o
máximo que ele conseguir.

Otimização da utilização de um assistente exclusivo
A utilização de um assistente exclusivo para alunos com necessidades especiais, tais
como as manifestadas na A-T, muitas vezes é a adaptação escolar mais apropriada. Embora você possa achar que esta é a solução para muitos dos problemas que seu ﬁlho enfrenta
no ambiente escolar, são necessárias algumas precauções.
Embora a escola possa providenciar o assistente exclusivo com treinamento especíﬁco
de como auxiliar seu ﬁlho ﬁsicamente, não se deve esperar que ele ensine, porque ele não
tem a formação de professor. Alguns professores podem entender que se a criança tem um
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adulto que os auxilia, eles não precisam dar muita atenção para ela. O professor permanece
como o responsável pelo planejamento das atividades pedagógicas e pela avaliação da
evolução de seu ﬁlho, em relação às metas. O assistente exclusivo deve sempre trabalhar
ao lado da criança e ﬁcar em constante proximidade do professor. Você pode precisar tratar isso diretamente com cada um dos professores de seu ﬁlho, para assegurar que eles
saibam que você espera que eles ﬁquem atentos à sua criança, da mesma forma como
eles ﬁcam com as outras, tanto em relação ao ensino quanto à elaboração da matéria. O
assistente exclusivo deve fazer modiﬁcações na matéria, por orientação do professor, mas
não deve decidir como modiﬁcar.
Como o assistente passa muito tempo com seu ﬁlho e normalmente auxilia no manejo
físico, é importante que a criança se sinta segura e à vontade com os cuidados dele. A
empatia entre a criança e seu assistente é extremamente importante e os pais devem estar
atentos.
É importante que o assistente exclusivo faça apenas o que seu ﬁlho precisa que ele
faça. É importante que a criança tenha o máximo de independência e que ela seja auxiliada
apenas quando necessário e quando ela solicitar. Alguns assistentes exclusivos bem intencionados têm o anseio natural em ajudar o aluno mais do que é necessário. Por exemplo, o
assistente pessoal pode corrigir as respostas erradas da criança em uma tarefa, ao invés de
registrar a resposta dada. Isto informa erroneamente o professor se a criança compreendeu
ou não o que foi ensinado. Esteja seguro de que o assistente pessoal conheça as metas
para a criança e que ele saiba quanto e que tipo de auxílio ele deve fornecer.
Por último, tenha certeza que o assistente pessoal de seu ﬁlho seja bem orientado na
condução das suas necessidades.

Colegas assistentes
Embora outros alunos não possam ser considerados como pessoal de apoio, existem
situações nas quais os “amigos assistentes” podem ser úteis para seu ﬁlho. Eles devem ser
utilizados de maneira informal, para fazer cópias das anotações das aulas, ajudar a lidar
com os materiais escolares (livros, lanche etc.) ou acompanhar o colega pelos corredores.

Fig. 17-1: Colegas assistentes
são sempre divertidos

Programando o dia escolar
Se a fadiga é um fator importante no desempenho de seu ﬁlho, você deve prestar atenção especial na maneira como as aulas estão organizadas. Cogite em ter aulas teóricas
quando ele estiver bem descansado e organize períodos de descanso no dia escolar.
Quando a fadiga passa a ser uma questão importante, deve-se considerar frequentar o
período escolar apenas parcialmente.
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Ensino em sala de aula
Os professores são treinados em muitas técnicas pedagógicas para serem usadas com
crianças com diferentes estilos de aprendizagem. Os professores de Educação Especial
têm treino adicional em várias formas de necessidades especiais, em avaliação de tipos de
aprendizado, métodos pedagógicos mais especializados, ensino adaptado e modiﬁcado,
adaptações ambientais e manejo comportamental.

Estratégias terapêuticas
Os métodos pedagógicos especializados, adaptações e modiﬁcações que têm por objetivo a aquisição e melhora de habilidades são chamados de estratégias terapêuticas. Elas
devem ser elaboradas para suprir o perﬁl de aprendizado de seu ﬁlho, trabalhando suas
maiores diﬁculdades. Se muitas estratégias terapêuticas não apresentam resultados esperados, estratégias compensatórias podem ser necessárias.

Estratégias compensatórias
Quando os objetivos atingidos deixam muito a desejar em relação aos propostos, os
professores devem iniciar o uso de estratégias compensatórias. As estratégias compensatórias evitam os pontos de maior diﬁculdade ou deﬁciências e tiram proveito das habilidades, de forma que a criança possa progredir na aquisição da capacidade. Por exemplo, se
muitas estratégias terapêuticas têm sido usadas para ensinar seu ﬁlho a ler e elas têm tido
um sucesso limitado, as estratégias compensatórias de material de leitura podem ajudá-lo a
progredir nas matérias de ciências ou estudos sociais. Estratégias compensatórias também
incluem o uso de calculadora, audio livro ou ter um escriba.

Conhecimento desenvolve segurança
Treinamento dos funcionários escolares
Mesmo que os funcionários da escola tenham treinamento especializado em muitas
áreas, eles provavelmente não têm conhecimento da A-T, como ela afeta uma criança ou
a sua evolução. Entre os membros da equipe escolar interdisciplinar, provavelmente você
vai ser o especialista em A-T. Tente colocar a equipe multidisciplinar à vontade. Assim como
você aprende os detalhes do processo da educação especial, eles podem aprender sobre
A-T através de você e suas fontes.
Ofereça à equipe escolar qualquer informação que você tenha reunido. Permita que
sua equipe terapêutica discuta seu ﬁlho com a equipe escolar e facilite esta comunicação
(por telefone ou e-mail). Todo conhecimento e treinamento que a equipe escolar adquirir vai
torná-la mais segura e atenta à educação de seu ﬁlho. Esta troca de informações também
pode fazer suas consultas e terapias mais eﬁcazes. Por exemplo, se a equipe terapêutica
da criança está prescrevendo ou adaptando algum equipamento, a comunicação com a
equipe da escola sobre as necessidades no ambiente escolar pode fazer diferença no que
será prescrito.

Colegas
Os companheiros de classe terão curiosidade sobre as condições de seu ﬁlho. Discuta
com o professor da classe a melhor maneira de informar os amigos e o quê é apropriado
contar para eles na fase de desenvolvimento em que se encontram. Se seu ﬁlho tem mais
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idade, discuta esta questão com ele também. Os colegas de classe normalmente vão querer ajudar seu ﬁlho. Você vai precisar discutir isto com ele e o professor. Mostre aos colegas
da sala de aula o que eles devem e não devem fazer para ajudar. Isto é, em que situação
seu ﬁlho precisa de ajuda e o que ele pode fazer sozinho. Mostre para eles como ajudar; por
exemplo, onde ﬁcar enquanto seguram a porta, se devem esperar pacientemente seu ﬁlho
completar uma frase ou se adivinham o que ela está querendo dizer e dizer por ele.

CONCLUSÃO
A programação escolar para um paciente com A-T pode ser bem sucedida. Você precisa
se inteirar sobre os procedimentos da escola de sua localidade.
Você precisa ser parte integrante da equipe escolar multidisciplinar, para aperfeiçoar os
serviços que seu ﬁlho vai receber. Você vai precisar personalizar os procedimentos para
adequar às necessidades de seu ﬁlho e à evolução de sua patologia. Você é o especialista
em A-T na sua escola e vai ajudar o treinamento dos funcionários.
Incentive a comunicação entre os proﬁssionais envolvidos com a criança. Consinta que
compartilhem informações e facilite a comunicação entre a equipe escolar e sua equipe
terapêutica.
Ajude a equipe multidisciplinar a “pensar criativamente” para desenvolver os serviços e
estratégias que sejam adequadas às necessidades especíﬁcas de seu ﬁlho.

Fig. 17-2: Sempre tenha em
mente o bem estar e o desejo
de seu ﬁlho ir para a escola.

Este fato pode dar informações importantes sobre a eﬁcácia dos serviços pedagógicos
e de quando você precisa fazer reuniões para discutir possíveis mudanças.

Conseguir uma programação escolar adequada não é um processo fácil. Priorize as necessidades de seu ﬁlho, trabalhe com a equipe escolar
e reavalie continuamente se precisam ser feitas mudanças.
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GLOSSÁRIO
A
Adaptações: ajustes feitos no entorno para um melhor desempenho e funcionalidade.
Alfa-fetoproteína: proteína produzida pelas células do fígado e liberada na corrente sanguínea; em geral, pacientes com A-T possuem altos índices desta proteína.
Anticorpos: proteína produzida e liberada pelos Linfócitos-B, cuja função é combater os
vírus e bactérias.
Afasia: diﬁculdade na compreensão, articulação ou na fala, embora possua as habilidades
de produzir os sons que a compõem.
Apraxia Oculomotora: diﬁculdade para controlar o movimento dos olhos.
Aspiração: inalação de estranho(alimento /líquido)pela traquéia até o pulmão.
Aspiração silenciosa: inalação para os pulmões de material estranho sem tosse ou outros
sintomas.
Ataxia: perda da coordenação motora.
Atetosis: movimentos involuntários, lentos, circulares, repetitivos, especialmente nas mãos.
B
Baço: órgão próximo ao estômago, importante produtor de anticorpos e que ﬁltra os germes
do sangue.
Bronquiectasia: dilatação dos brônquios, causada por infecções ou pelo acúmulo
de secreção.
Bronquite: inﬂamação em um ou mais brônquios causada por substâncias irritantes ou
infecção caracterizada por febre, dor no peito (especialmente ao tossir), respiração difícil
e tosse.
C
Camundongo de laboratório: Camundongo modiﬁcado em laboratório de forma que possua apenas um determinado gene daniﬁcado.
Cerebelo: parte do cérebro responsável pela coordenação motora e controle dos movimentos dos músculos tais como a manutenção da postura.
Coréia: movimentos involuntários rápidos que se repetem.
Cromossomo: longa cadeia espiralada de DNA (contendo os genes), localizada no núcleo
das células.
Conjuntiva: membrana que reveste a parte interna da pálpebra e do globo ocular (parte
branca do olho).
Conjuntivite: inﬂamação ou infecção da conjuntiva.
D
DNA: Estrutura química que compõe os genes e cromossomos.
Disartria: articulação imperfeita da fala, resultante de distúrbios do controle muscular, em
conseqüência de danos no sistema nervoso central ou periférico.
Disfagia: diﬁculdade para engolir.
Distonia: devido a uma alteração no tônus muscular a postura passa a ser tensa e retorcida.
E
Epidemiologia: Ciência que estuda os fatores que determinam e inﬂuenciam uma determinada doença.
Epiglote: estrutura cartilaginosa semelhante a uma pálpebra, que pende na entrada da
laringe, fechando-se no ato de deglutir, evitando que materiais estranhos entrem pela traquéia, até os pulmões.
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Esôfago: passagem músculomembranosa que liga a faringe ao estômago.
Esotropia: problema muscular que provoca o desvio do eixo visual de um olho em direção
do outro (olhos cruzados).
Estrabismo: desequilíbrio dos músculos dos olhos que causa o desvio do eixo dos mesmos, provocando esotropia ou exotropia.
Exotropia: problema muscular que provoca o desvio do eixo visual de um olho para fora
do outro.
F
Faringite: “dor de garganta”, inﬂamação da faringe geralmente causada por infecção bacteriana ou viral.
G
Gamaglobulina: anticorpos puriﬁcados a partir do sangue de vários doadores normais.
Gânglio basal: estruturas internas do cérebro, responsáveis pelo controle e modulação
dos movimentos.
Gene: parte do DNA que determina a estrutura das proteínas quando estas são produzidas.
I
IgA: anticorpo em maior concentração nas mucosas.
IgG: imunoglobulina mais abundante, encontrada no sangue e nos tecidos.
Imunodeﬁciência: anormalidade que não permite resposta imunológica adequada.
Imunoglobulinas: São as proteínas (IgA, IgM, IgG, IgE) que o nosso corpo produz
para combater as infecções através do reconhecimento dos germes invasores; também são
chamadas de anticorpos ou gamaglobulinas.
IGIV: imunoglobulina para uso intravenoso; forma pela qual a imunoglobulina pode ser ministrada (pela veia).
L
Linfonodos: pequenos gânglios do sistema imunológico que contém linfócitos-B, linfócitos-T
e macrófagos.
Linfócitos: células brancas encontradas no sangue e nos tecidos linfáticos.
Linfócitos-B: um tipo de glóbulo branco encontrado no sangue e nos linfonodos cuja função
inclui a produção de anticorpos (também conhecido por imunoglobulina ou gamaglobulina).
Linfócito T: célula branca do sangue que se desenvolve no Timo e de fundamental importância no combate às infecções.
Linfoma: câncer nos linfócitos.
M
Marcha: jeito ou maneira de andar.
Movimentos sacádicos: série de pequenos movimentos involuntários, abruptos e
rápidos, em ambos os olhos, quando mudam de um objeto visual para outro.
Mutação: mudança permanente no material genético (DNA) a qual pode ser transmitida
aos descendentes.
O
Orofaringe: parte posterior da garganta (faringe), entre o céu da boca (pálato mole)
e as cordas vocais (parte superior da epiglote).
Órteses: aparelho ortopédico feito e ajustado para melhorar a funcionalidade e a estabilidade de um braço, mão, perna ou pé.
Otite: infecção do ouvido médio, provocada por vírus ou bactéria.
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P
Pálato mole: músculos do céu da boca
Pneumonia: infecção dos pulmões.
Portador: indivíduo que não apresenta sintomas da doença (heterozigoto) ou do defeito,
mas pode transmiti-los para os seus ﬁlhos através da hereditariedade.
Q
Quimioterapia: tratamento de uma doença por meio de agentes químicos.
S
Sinus: pequenas cavidades localizadas nos ossos da face próximos ao nariz ( seios da
face).
Sinusite: infecção das membranas que revestem os seios da face.
T
Telangiectasia: agrupamentos de pequenos vasos sanguíneos dilatados e torcidos.
Timo: órgão linfóide onde os linfócitos-T são produzidos; localiza-se na porção antero-superior da cavidade torácica. Limita-se, superiormente com a traquéia, a veia jugular interna
e a artéria carótida comum , lateralmente com os pulmões e inferior e posteriormente com
o coração.
Tônus: vigor e tensão nos músculos, resistência a alongamento ou estiramento passivos.
Tremor: movimentos involuntários anormais, caracterizados por oscilações rítmicas em torno de um objeto quando se dirige a ele.
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