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RESUMO
A  deficiência  mental  (DM)  caracteriza-se  pelo  prejuízo  de  habilidades  mentais  e  adaptativas,  resultando  em
funcionamento intelectual significativamente abaixo da média geral dos indivíduos normais, com limitações em áreas
importantes para o convívio em sociedade, como a comunicação e o autocontrole. Uma das principais preocupações na
atualidade é a identificação precoce da incapacidade e sua etiologia, de modo a iniciar o manejo precoce, a fim de
promover melhora na qualidade de vida do paciente e de seus cuidadores, assegurando sua integração social e escolar.
Portanto, o objetivo desse projeto é investigar a proporção de casos de DM diagnosticados e não diagnosticados entre
os alunos matriculados na APAE de Maringá.  Trata-se de um estudo transversal,  descritivo,  exploratório,  que será
desenvolvido na Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE) da cidade de Maringá/PR. Os dados serão
coletados  por  acadêmicos  do  curso  de  graduação  em Medicina  do  Centro  Universitário  Cesumar  -  Unicesumar  e
registrados em formulário único padronizado. Inicialmente será feita análise descritiva com tabelas de frequências e
cálculo de medidas de tendência central e de dispersão para variáveis quantitativas. Para variáveis categóricas será
realizado o cálculo percentual e para testar as hipóteses do estudo serão aplicados a análise de associação de t student
e o teste do X2. Espera-se que a análise detalhada das causas de DM dessa população possa contribuir para o meio
científico e social, no intuito de auxiliar o entendimento das causas e das dificuldades de diagnósticos e, assim, buscar
meios de solução dos problemas levantados.

PALAVRAS-CHAVE: Déficit Mental; Diagnóstico Etiológico; Genética Médica.

1 INTRODUÇÃO

A deficiência mental (DM) caracteriza-se pelo prejuízo de habilidades mentais e adaptativas,
resultando em funcionamento intelectual significativamente abaixo da média geral dos indivíduos
normais, com limitações em áreas importantes para o convívio em sociedade, como a comunicação
e o autocontrole (VIEIRA; GIUGLIANI, 2013). 

A  DM  tem  ocorrência  universal,  está  presente  em  todas  as  culturas  e  classes  sociais.
Enquanto a prevalência da DM grave é relativamente estável, a prevalência da DM leve é variável, e
com frequência, depende de fatores como o nível de educação materno, acesso à educação e aos
cuidados de saúde. A DM grave está frequentemente associados a outros déficits, como déficit de
atenção e hiperatividade, problemas alimentares, déficit de comunicação, problemas visuais, crises
convulsivas, entre outros.

Estima-se que de 2 a 3% da população em países industrializados seja acometida por algum
grau  de  DM.  No  Brasil,  estima-se  algo  em torno  de  6,7  a  cada  1000  (FÉLIX  et  al.,  1998).  É
conhecido  seu  predomínio  no  sexo  masculino,  em  parte  justificado  pelos  numerosos  genes
envolvidos com o funcionamento cerebral, localizados no cromossomo X. Embora a DM seja um
achado comum, em um grande número de doenças genéticas e não genéticas, também pode se
apresentar  como  uma  entidade  isolada,  cuja  causa  nem  sempre  pode  ser  estabelecida
(VASCONCELOS, 2004). 

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



As crianças afetadas por DM normalmente apresentam-se aos profissionais de saúde com
queixas de atraso no desenvolvimento da fala, alterações no comportamento ou baixo rendimento
escolar. O diagnóstico pode ser alcançado com base em três critérios: apresentar um quociente de
inteligência  (QI)  igual  ou  menor  que  70  pontos;  ter  iniciado  o  quadro  antes  dos  18  anos  e;
demonstrar  deficiência  em  pelo  menos  em  duas  das  atividades  adaptativas:  comunicação,
autocuidado, habilidades sociais/interpessoais, auto orientação, rendimento escolar, trabalho, lazer,
saúde e segurança (SADOCK, 2017). 

As  causas  de  DM  são  extensas  e  incluem  qualquer  desordem  que  interfere  no
desenvolvimento e funcionamento do cérebro. Entre as causas conhecidas, a maioria é decorrente
de  anormalidades  genéticas,  embora  os  distúrbios  metabólicos  possam  ser  a  causa  ou  uma
comorbidade  associada.  Além  disso,  a  DM  pode  ocorrer  isoladamente  ou  associada  a
anormalidades neurológicas, tais como epilepsia ou defeitos cerebrais estruturais, ou com outras
anomalias congênitas (MOESCHLER, 2008; RAUCH et al., 2012).

Uma das principais preocupações na atualidade é a identificação precoce da incapacidade e
sua etiologia, de modo a iniciar o manejo precoce, a fim de promover melhora na qualidade de vida
do paciente e de seus cuidadores, assegurando sua integração social e escolar.  Existem multiplas
abordagens clínicas e laboratoriais  para investigação da etiologia do retardo mental,  contudo,  o
diagnósitco etiológico não se alcança em todos os casos. Mesmo nos serviços de referência,  a
porcentagem de diagnósticos não ultrapassa 60% dos casos investigados (CARAM et al.,  2006;
CABARCAS et al., 2013). Portanto, a avaliação do paciente tem como principal objetivo determinar a
causa da DM, o que poderá responder às dúvidas dos familiares em relação ao prognóstico, aos
possíveis tratamentos e ao risco de recorrência familiar.

A falta de conhecimento da sociedade, em geral, faz com que a deficiência seja considerada
uma doença crônica, um peso ou um problema. O estigma da deficiência reflete até mesmo em
publicações  científicas,  visto  que  ainda  hoje,  grandes  periódicos  carecem  de  levantamentos
epidemiológicos com relação às pessoas com deficiências. Essa limitação de informações induz a
necessidade de investigar a DM no intuito de identificar as causas, como está sendo conduzido o
manejo clínico/hospitalar e o conhecimento da população leiga e dos profissionais a respeito desta
entidade. 

Diante  dos  fatos,  essa  pesquisa  tem  por  objetivo  investigar  a  proporção  de  casos
diagnosticados e não diagnosticados entre os alunos de zero a cinco anos matriculados na APAE de
Maringá,  a  fim  de  contribuir  com  dados  epidemiológicos  à  cerca  das  causas  de  DM  e  das
dificuldades para a condução da investigação e efetivação do diagnóstico. Portanto, pretende-se
caracterizar  a  população  de  estudo  quanto  ao  diagnóstico  de  DM,  identificar  o  método  de
confirmação da etiologia, averiguar os fatores que podem ter contribuído para o não estabelecimento
do diagnóstico e investigar a presença de comorbidades associadas com o quadro de DM.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se  de  um  estudo  transversal,  descritivo,  exploratório,  que  será  desenvolvido  na
Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE) da cidade de Maringá-PR. Serão incluídos
todos os registros de alunos matriculados na instituiição, com idade entre 0 e 5 anos. 

Serão  analisadas  as  variáveis  socioeconômica  (renda  familiar,  plano  de  saúde);
sociodemográfica  (naturalidade);  maternas  (idade,  estado  civil,  escolaridade,  paridade,  nº  de
abortos, nº de filhos vivos); biológicas (sexo, idade, dados e intercorrências gestacionais, dados do
nascimento); diagnósticas (etiologia e método de diagnóstico, exames laboratoriais e de imagem
realizados); clínicas (doenças associadas, avaliação por especialistas). 
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Os dados serão coletados por acadêmicos do curso de graduação em Medicina do Centro
Universitário  Cesumar  -  Unicesumar  e  registrados  em  formulário  único  padronizado.  Estes
formulários serão revistos pelos pesquisadores para identificar possíveis falhas de preenchimento. 

Inicialmente será feita análise descritiva com tabelas de frequências e cálculo de medidas de
tendência  central  e  de  dispersão  para  variáveis  quantitativas.  Para  variáveis  categóricas  será
realizado o cálculo percentual e para testar as hipóteses do estudo serão aplicados a análise de
associação de t student e o teste do X2. 

Será  solicitada  autorização  a  Associação  de  Pais  e  Amigos  de  Excepcionais  (APAE)  do
município  de  Maringá.  O  projeto  será  submetido  ao  Comitê  de  Pesquisa  Envolvendo  Seres
Humanos da Unicesumar. Dispensa-se a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE) por tratar-se de dados secundários. Todos os aspectos éticos serão respeitados de acordo
com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Os  dados  epidemiológicos  são  importantes  para  os  estudos  de  caráter  clínico  e/ou
laboratorial, auxiliam na caracterização de uma determinada população e orientam ações voltadas
para  o  paciente,  garantindo atenção aos fatos  que influenciam no desenvolvimento  da doença.
Portanto, o levantamento de informações que auxiliem na identificação precoce e no correto manejo
de uma determianda população com deficiencia mental é necessário.    

Espera-se que a análise detalhada das causas de DM na população desse estudo possa
contribuir para o meio cientifico e social, no intuito de auxiliar o entendimento das causas e das
dificuldades de diagnósticos e, assim, buscar meios de solução dos problemas levantados.
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