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RESUMO
Este trabalho pretende mostrar como atuam os médicos peritos no atendimento aos pacientes
pediatricos portadores de necessidades especiais atendidos pela Policlinica Militar da Praia Vermelha
(PMPV), mediante a utilizag&o dos recursos do FUSEx. Para tal, foram realizados levantamentos
bibliograficos sob a forma de analise de textos e coleta de dados encontrados emlivros, revistas
académicas, monografias, jornais impressos e online e sites especializados no assunto, com o
proposito de encontrar a resposta para a questaoprincipal: Como o médicoperito realiza o atendimento
médico aos pacientes pediatricos portadores de necessidades especiais com beneficio do FUSEx?
Primeiramente, fez-se um estudo dos conceitos tedricos sobre o papel do médico pericial e do
funcionamento da estrutura do FUSEx com base na portaria 226 —- DGP, de setembro de 2008,
homologadopelo Ministério da Defesa do Exército Brasileiro, que trata das Instrugdes Reguladoras
para a Assisténcia aos portadores de necessidades especiais (IR 30-53); recentemente aperfeicoada
pela portaria 186 - DGP,de agosto de 2019 (EB 30 IR 10.007)

.

Posteriormente, realizada andlise das
evidéncias médicas com orientagées de especialistas e da Legislagao, confrontando andlise de casos
de acompanhamento de pacientes pediatricos que passarampela equipe de pericia médica do FUSEx
da PMPY,nosultimos cinco anos. Finalmente, a pesquisa pretende aferir valor ao trabalho da pericia
médica na avaliagéo da crianga com necessidades especiais, numa perspectiva de integrar a
responsabilidade desses profissionais ao programa do FUSEx, de forma a otimizar a utilizagao desse
beneficio em prol dos pacientes pediatricos que precisam detratamentos multidisciplinares.

Palavras-chave: Necessidades Educativas Especiais. Tratamento multidisciplinar. Pericia Médica.
Gesto de recursos. FUSEx.

ABSTRACT
This work intends to show how the Physicians actin the care of pediatric patients with special needs
attendedby the Policlinica Militar da Praia Vermelha (PMPV), using the resources of FUSEx. Tothis
end, bibliographical surveys were conductedin the form of text analysis and data collection found in
books, academic journals, monographs,printed and online newspapersand specialized sites in the
subject, with the purpose offinding the answerto the main question: How doesthe expert physician
perform medical care for pediatric patients with special needs with the benefit of FUSEx? Firstly, we
made

a

study of the theoretical concepts about the role of the expert physician and the functioning of
the structure of FUSEx based on Ordinance 226 - DGP of September2008, approved bythe Brazilian
Army Ministry of Defense, which deals with the Regulatory Instructions for Assistance to Personswith
Special Needs(IR 30-53); recently improved by Ordinance 186 - DGPofAugust 2019 (EB 30 IR 10.007).
Subsequently, an analysis of medical evidence with expert guidance and legislation was performed,
confronting the analysis of casesoffollow-up of pediatric patients who underwent the FUSEx medical
expertise team of the PMPVinthelastfive years. Finally, the research intends to assess value to the
work of medical expertise in assessing the child with special needs, with a viewto integrating the
responsibility of these professionals to the FUSEx program,in orderto optimize the use ofthis Benefit
for pediatric patients who need multidisciplinary treatments

Keywords: Special educational needs. Multidisciplinary treatment. Medical expertise. Resource
management. FUSEx.
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1 INTRODUGAO

O estudo de caso na tradicao médica 6 0 método pelo qual o profissional de

saUde disp6e para analisar e explorar intensamente um Unico caso com 0 objetivo de

adquirir conhecimento do fendmeno estudado e entender a dinamica e a patologia da
doenga. Em se tratando de doencas neurocomportamentais, o estudo exige tempo

Para sua correta abordagem e o processo se inicia a partir de uma completa e
minuciosa anamnese. Na pratica, sao buscadas informagédes consideradas
relevantes para se chegar a um diagnostico preciso, em face de existirem sintomas
muito semelhantes nesta area de pesquisa. Especialmente narotina do pediatra, as

sindromes neurocomportamentais constituem verdadeiros desafios.

A deteccao precoce de um problema de satide é fungao do pediatra porque esse

€ 0 profissional que tem acesso a Crianga em seusprimeiros mesesde vida. Portanto,

orientar o tratamento de forma adequada e continuada tambem é sua fungao junto a

familia, seguindo as normas legais que conferem ao paciente o direito de se tratar

dignamente. A partir dessa premissa, ao aprovar as Instrugdes Reguladoras para a

Assisténcia aos Portadores de Necessidades Educativas Especiais (Portaria N 226-

DGP,de 24 de Setembro de 2008), 0 Ministério da Defesa do Exército Brasileiro deu

um passo muito importante para que os beneficiarios do FUSEx tenham direito, entre

outros, ao atendimento nas areas de psicomotricidade, fonoaudiologia, fisioterapia,

terapia ocupacional e psicologia. Posteriormente, a portaria 186 - DGP, de 16 de

Agosto de 2019 (EB 30 IR 10.007) aperfeicoa as instrugdes reguladoras para esses

casos, detalhandoostipos de deficiéncia (Auditiva, Fisica, Mental, Visual e multiplas,
Transtornos Globais de Desenvolvimento e Altas Habilidades), e os tipos de
assisténcias a que tém direito, nas areas de Psicologia, Psicomotricidade,

Fonoaudiologia, Echoterapia, Psicopedagogia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia,

além das Terapias Especiais (ABA, PAD, Bobath, CME, PECS, PROMPT, Scerts

Modal, TEACCH, Terapia de Interagao Sensorial, Therasuit). Estas necessidades

especiais sdo avaliadas pelo médico perito do Exército, que fazendo parte da

Comissao de Etica da OM,tem a fungao de inspecionar se o estado de satide do

Paciente, as sequelas de sua doenca ou lesdo e o comprometimento da sua

capacidadelaboral sao enquadradaspela legislagao, com vistas a obtencao de um

direito, ou seja, utilizar 0 servigo do FUSEx para iniciar ou dar continuidade ao

tratamento.
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Tais analise partem das hipdteses de que, além de proporcionar beneficio aos
usuarios, 0 FUSEx ganha novas funcées e importancia, uma vez que, nos Uultimos
anos, muitos foram os avangos no campodosdireitos das pessoas com deficiéncia,
sobretudo as criancas com Transtorno do Espectro do Autismo, depois que foi

instituida a Lei n. 12,764 em 2012, regulamentada pelo decreto n. 8368 em 2014.

1.1 PROBLEMA

Levando-se em conta o aumento de casos identificados de pacientes com

necessidades educativas especiais, e que, entre 33 casos de criangas que passaram

por pericia na PMPV, nesses Ultimos cinco anos, 24 eram autistas, torna-se

fundamental que o servico de satide do Exército esteja preparado para atender as

especificidades destes pacientes, em especial dos diagnosticados como TEA.

Portanto, se ha uma probabilidade de uma maior procura do beneficio, mediante o

direito instituido por Lei, a capacitacéo do médico perito e a otimiza¢ao do servigo do

FUSExtorna-se urgente e necessaria

1.2 OBJETIVOS

Mostrar a importancia dos recursos do servico do FUSEx, comorelevancia do

tema desta pesquisa, que se expressa através do trabalho do médico perito, no

esforgo de disponibilizar tratamentos multidisciplinares as criangas com necessidades

educativas especiais que passaram pela equipe da Policlinica Militar da Praia

Vermelha (PMPV), nos ultimos cinco anos. Tais recursos sao significativos porque

permitem encaminharo paciente para uma variedade de servi¢os disponiveis, desde

aqueles com abordagens individuais realizadas por profissionais altamente

qualificados em uma area especifica, até aqueles oferecidos por clinicas

multidisciplinares. Sendo assim, a motivaco deste estudo reside em encontrar

evidéncias médicas que ajudem a equipe de pericia avaliar o progresso da crianga no

ambito da atengao especializada, mediante a utilizagao desse beneficio, com o

objetivo de otimizar esses recursos em prol de estratégias terapéuticas assertivas.

Especificamente, identificar as condutas que afetam ou modificam a eficacia do

tratamento. Nesse sentido, mostrar a contribuigao do FUSEx numa perspectiva de

aferir valor 4 assisténcia concedida aos portadores de necessidades educativas

especiais.
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1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUICOES

O trabalho do médico perito tem inicio a partir do momento em que o paciente

ou seu representante legal da entrada a solicitagao de pericia no FUSExatravés de
laudo médico semestral, nos casos especificados neste estudo, geralmente emitidos

Por médico especialista seja ele o pediatra, neuropediatra ou psiquiatra infantil,

evidenciando a patologia, os tipos de tratamentos necessarios a crianga que sera

avaliada e definindo o numero de sessées e duracao dos mesmos.

Assim, 0 perito € acionado, juntamente a Comissao de Etica da OM, ou pela

Regiao Militar de vinculagao do beneficiario, para realizar uma avaliagao do paciente

como um todo, através de anamnese detalhada dirigida ao inspecionado e aos

familiares, com utilizag&o de instrumentos de triagens se necessario, e examefisico

criterioso. Podera também utilizar-se de dados contidos em prontuario, solicitagdes

de laudos especializados e de avaliacdes de profissionais de equipe multidisciplinar

que ajudem a concretizar a pericia.

Deve ser dada especial atenc¢ao ao quadro clinico de cada paciente para

deteccao das maioresdeficiéncias e necessidadesindividuais, objetivando indicagao

o mais precisa possivel dasintervencdes multidisciplinares.

Deste modo, 0 médico perito podera ou nao corroborar com o diagnostico e

tratamentoindicadopelo profissional que encaminhouo inspecionado, e também com

0 tempo de duragao, determinando se a patologia é permanente, para enfim redigir

seu parecer com suas prdoprias impressées e solicitagdes de tratamento, tudo isso

com embasamento nas normase legislacées do exército para fins de tratamentos

multidisciplinares e necessidades educativas especiais.

Apos aprovacao da Comissao de Etica, a pericia retornara ao FUSEX para

devidasprovidéncias quanto a encaminhamento a OCS conveniada ou PSA. No caso

especifico de pacientes pediatricos no Rio de Janeiro, por exemplo, a OCS

conveniada CERVIN, localizada na Vila Militar, conta com profissionais capacitados

em diversas especialidades comofisioterapia, fonoaudiologia com utilizagao de

diversos métodos,terapia ocupacional, psicologia, equoterapia entre outros.

Porém, nos casos em que a rede contratada, OCS conveniada ou credenciada

nao contemplem o tratamento proposto, em caratereletivo, o beneficidrio podera

recorrer a Regiao Militar (RM) a qual for vinculado, o atendimento em OCS ou PSA

nao conveniada. Assim, a RM determinara avaliacdo pelo médico perito de guarni¢ao



(MPGu) que definira, apoiado pelas Instrugdes Reguladoras para Assisténcia a
Portadores de Necessidades Especiais e pelas Normas Técnicas sobre Pericias
Médicas no Exército (NTPMEx), se o paciente faz jus ao beneficio. Deste modo,
havendo autorizagao e licitagao das OCS, 0 ressarcimento das despesas médicas
ocorrera conforme regulado porIR especificas.

Sendo assim, este estudo se justifica, pois torna-se de suma importancia a

avaliacao precisa do perito, para que o paciente seja atendido em suas necessidades
© queos recursos disponibilizados pelo FUSEX sejam bem empregados, na medida

que as indicagées sejam corretamente direcionadas e apropriadas para cada caso.

Tendo em vista o aumento do diagnéstico de patologias na infancia com

requerimento de tratamentos especificos, e a crescente conscientizacao da sociedade

e dos familiares quanto a necessidade de estimulagao precocedascriancas para uma

insergao adequada no ambientesocial, escolar e futuramente profissional, o Exército

precisa se adequar e atualizar seus profissionais quanto 4 melhor maneira de

proporcionaros beneficios, seguindo 0 conceito da Medicina Baseada em Evidéncias.

Além disso, 0 perito deve apresentar capacidade técnica como médico e

tambémdeve estarinteirado sobre a legislacao que rege tal tema, de modoa otimizar

seu trabalho, seguindo adequadamente as regras e beneficiando o usuario sem

prejudicar o sistemae os recursos do Exército Brasileiro.

2 METODOLOGIA

Os caminhospossiveis para a realizacao desta pesquisa foram fornecidos pelas
fontes de pesquisa qualitativa, sob a forma de analise de textos e coleta de dados

encontradosem livros, revistas académicas, monografias, jornais impressos e online

e sites especializados.

Tendo comoponto departida o estudo das evidéncias médicas, orientagdes de

especialistas e de legislagado, confrontando analise qualitativa e quantitativa de casos

de acompanhamento de pacientes pediatricos com necessidades especiais que

passaram pela equipe de pericia médica do FUSEx da Policlinica Militar da Praia

Vermelha (PMPV)nosUltimos cinco anos.

De posse do conhecimento tedrico e da analise critica do material coletado,

iniciou-se 0 processo dereflexao que visa a buscar uma perspectiva para o trabalho
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de pesquisa que propée um novo olharsobre a otimizagao da utilizagao dos recursos
do FUSEx.

2.1 REVISAO DE LITERATURA

O delineamento da pesquisa foi realizado com definigao de conceitos e
determinacao das patologias mais comumente encontradas no publico pediatrico e

que apresentem necessidadesespeciais. Pra isso, a revisAo da literatura foi fixada no

periodode abril de 2000 a agosto de 2019, tendo em vista as constantes atualizagées

nos tratamentos e mudangasnoscritérios diagndsticos, com a intengao de alcancar

uma exceléncia na assisténcia do paciente pediatrico. Além disso, principalmente nos

ultimos 10 anos, ocorreram varias mudangasna legislacao, com inclusao importante
das pessoascom deficiéncias mentaise fisicas, visando a obtengao de beneficios que
supram suas necessidades. Portanto, 0 tema torna-se de mister importancia na

atualidade, quando os métodosdetriagem e andlise clinica foram aperfeigoados e um

maior numero de diagnésticos gerou urgéncia de novas intervengées, solugdes e

regulamentagées, assim comorevisdes na area médica pericial.

A pericia médica

é

atribuigao privativa de médico, podendoserexercida pelo

civil ou militar, desde que investido em fungao que assegure a competéncia legal e

administrativa do ato profissional. Por conta disso, o médico perito nao deve admitir

conclusao pericial insegura. Para tanto deve recorrer a exames subsidiarios,

Pareceres de especialistas, relatorios dos médicos assistentes ou pesquisas

realizadas no prontuario do setor médico-assistencial, de preferéncia com equipe

multidisciplinar e todos os recursos necessarios a uma conclusao legal, técnica e
socialmente correta

A atividade do médico-pericial do Exército, em particular, abrange a emissao

de parecer técnico conclusivo na avaliagao da capacidade laborativa, em face de

situagdes previstas em lei e nos regulamentos militares, bem como a concessao de

beneficios indenizatorios e assistenciais instituidos em leis. Desse modo, 0 Fundo de

Satide do Exército (FUSEx), dentre outras medidas, tem buscado a melhoria nos

Processosgerenciais, com a implantagao de sistemasinformatizados de repasse de

recursos € encaminhamentos, a revisao da legisiacdo de assisténcia médico-

hospitalar e o reequipamento e a modernizacao das Organizacoes Militares de Saude



Entre os beneficios concedidos aos pacientes pediatricos com necessidades
educativas especiais, através da cobertura do FUSEx, estéo as atividades
multidisciplinares que sao essenciais para a estimula¢ao precoce do paciente

A avaliagao formal do Desenvolvimento Neuropsicomotor, por exemplo, é

fundamental e indispensavel e faz parte da consulta pediatrica. Nos ultimos anos, as
estimativas da prevaléncia do autismo tem aumentado dramaticamente. Nos Estados

Unidos da América, por exemplo, de 1 para cada 150 criangas de 8 anos em 2000 e
2002, a prevaléncia do TEA aumentoupara 1 para cada 68 criangas em 2010 e 2012,
chegando a prevaléncia de 1 para cada 58 em 2014, mais que duplicando o numero
de casos durante esse periodo. Esse aumento na prevaléncia do TEA é, em grande
parte, um resultado da ampliagaodoscritérios diagnosticos e do desenvolvimento de
instrumentos de rastreamento e diagnostico com propriedades psicométricas

adequadas. (AMATOetal, 2018).

O projeto de reabilitagao do autismo pressup6e:intervengdes comportamentais
e educacionais (com a familia, a crianga e a escola), através de estratégias para

promover a aquisigaéo de habilidades e do desenvolvimento. Além dessas
intervengdes, sao indicadas terapia ocupacional, terapia fonoaudioldgica,

farmacoterapia visando a sintomas-alvo (ASSUMPGAOJr, 2014: 53).

Dentre os métodos que abordam intervengées comportamentais, 0 ABA (Applied

Behavior Analysis) e 0 PAD (Programa de Aprendizagem e Desenvolvimento),
baseiam-se na Terapia Cognitiva Comportamental, e s&o muito utilizados com

criangas autistas. O ABA consiste em ensinar habilidades, dividindo-as em etapas e

recompensando as respostas corretas, podendo ser usada para corrigir
comportamentos e também para ajudar a adquirir novas habilidades. Geralmente, o

ABAé aplicadoporPsicdlogos ou Terapeutas Ocupacionais. A Terapia de Integragao

Sensorial tem 0 objetivo de fornecer e controlar a entrada de estimulos sensoriais, e

é realizada pelo terapeuta ocupacional, estandoindicado para criancas com déficit de

atengao, desordens de planejamento motor e na modulagao de informagdes

sensoriais. O método TEACCH (Treatment and Education of Autistic and
Comunication Handicapped Children) @ um programa psicoeducacional de

abordagem multidisciplinar que utiliza uma avaliagao denominada de PEP-R (Perfil

Psicoeducacional Revisado)para avaliar crianga autista e determinar seus pontos de

maior interesse e suas dificuldades, e a partir dai, montar um atendimento

individualizado. Geralmente é utilizado nas areas de linguagem, comportamento,

comunica¢ao e habilidades. (EXERCITO BRASILEIRO, 2019).



O autismofoi descrito pela primeira vez em 1943 pelo psiquiatra austriaco Leo
Kanner e denominado a partir do estudo de onze criangas que apresentavam, durante

© primeiro ano de vida, um quadro de comportamento com tendéncia ao isolamento,
com gravesdificuldades de comunicacao. O aspecto fundamental dessa avaliacao de

kanner foi detectar, nesses casos, a impossibilidade do autista de estabelecer
conex6es habituais com pessoas ou situagées, uma vez que exames revelaram
auséncia de debilidade mental e deficiéncia auditiva na maioria dessas criangas

investigadas. Portanto, de acordo com essa primeira e importante analise, os sentidos

nao afetariam a citada dificuldade de comunica¢ao, uma vez que, “para o autista, os

sentidos nao estao a servico do contato em virtude de o outro ser apenas um objeto
entre outros”. (RIESGO, 2010:65).

A partir dos estudos de Kanner, a respeito do Autismo e sua fenomenologia,

outras estereotipias provenientes do movimento, postura, fala e outros tipos como

tateis, gustativas e olfativas sao atualmente consideradas pela Sociedade Brasileira

de Pediatria dados semiolégicos importantes para o campo de investigagao

multidisciplinar, demandando a busca de uma causalidade complexa que envolve

aspectos psiquicos e organicos. Nesse sentido, o diagndstico precoce dosdistUrbios

do desenvolvimento de umacrianca torna-se cada vez mais urgente na medida em

que 0 pediatra, ao detectar sinais indicadores mais representativos desses disturbios,

possa encaminhar 0 paciente para intervengées terapéuticas imediatas, mais eficazes

@ especificas para cada caso. Dentro dessa perspectiva, dois fatores sao

preponderantes para uma reversao do quadro: intervengao precocee continuidade ao

tratamento. Ha varias escalas que podem ser utilizadas no rastreio para triagem do

TEA. A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) orienta o uso do instrumento de

triagem Modifield Checklist fo Autism in Toddlers (M-CHAT), validado e traduzido para

© portugués em 2008, e para uma andlise global do neurodesenvolvimento,

recomenda 0 Questionario Modificado para Triagem do Autismo em Criangasentre 16

e 30 meses,Revisado, com Entrevista de Seguimentos (M-CHAT-RF). (Araujo, 2019).

O autismo é uma sindrome comportamental permanente que compromete o

desenvolvimento da linguagem,a socializacao, a coordena¢ao motora e dificulta a

expressao de afetividade por outros individuos. As pessoas com autismo podem ter

alguma forma de sensibilidade sensorial, que ocorre em um ou mais dos cinco

sentidos — visao, audi¢o, olfato, tato e paladar, que podem ser mais ou menos

intensificados. Assim como qualquerindividuo, cada pessoa com autismo é Unica e

todas sao capazes de aprender, se recebem o tratamento adequado.



Segundo a neurologista infantil Ana Low, oscritérios diagnosticos mudaram e
hoje as criangas sao levadas mais cedo para uma avaliacao, 0 que amplia as
possibilidades para o seu desenvolvimento. Ana Low é mestre em Ciéncias da Satide

pela Universidade de Brasilia e especialista em neurologia infantil e neurofisiologia

clinica pelo Children’s Hospital of Eastern Ontario, da Universidade de Ottawa,
Canada. (CAMPOS, 2019). “A noticia ruim é que o Brasil nao esta preparado para

atenderos pacientes de autismo a altura da necessidade, uma vez que umacrianga
dentro do espectro autista necessita de atendimento em varias areas, como a

fonoterapia, terapia sensorial, psicoterapia, estimulacao precoce, entre outras”,

(CAMPOSapud LOW,2019).

A fonoaudiologia € a ciéncia que estuda a comunica¢ao humana, cabendo,

entao, ao fonoaudidlogo a atuacdo em pesquisa, prevencao, avaliagao e intervencdo

nas areas que determinam e influenciam o processo da comunicagao humana.

Atualmente, s&o reconhecidas em territério nacional 11 especialidades da

fonoaudiologia: audiologia, linguagem, motricidade orofacial, satide coletiva, voz,

disfagia, fono educacional, entre outras. Comunicagao, do Latim communicatio.onis,

quesignifica "agao de participar", é a base para o que entendemos comoconvivio

social. Visando a qualidade da comunicagéo humana, é necessario um olhar

detalhado e integral sobre a complexidade desse processo, que inclui aspectos

fisiolégicos, linguisticos e sociais que permitem a troca de informagées. A falha em

alguma parte desse processo causa um impacto bastante importante em todos os

sujeitos envolvidos na interagéo, podendo gerar ou influenciar negativamente uma

sequéncia de situagdes e agées.O individuo com disturbio do desenvolvimento pode
apresentar comprometimentos nosdiferentes aspectos da comunicagaoe,portanto,

objetivando um atendimento humanizado e integral, € indispensavel o olhar

individualizado e multidisciplinar (AMATOetal, 2018).

A Fonoaudiologia especializada abrange métodos como PECS (Picture

Exchange Communication System), que é um sistema de comunicagao portrocas de

figuras, que auxilia na linguagem, implementando um caminho de comunicagao entre

0 autista e o meio que o cerca; além do método PROMPT (Prompts for Reestructuring

Oral Muscular Phonetic Targets), que é indicado para os transtornos motoresdafala

comoapraxiase disartrias. (EXERCITO BRASILEIRO, 2019).

Algumas questées relacionadas a aprendizagem dascriangas, por exemplo,

sao sintomasvisiveis que incomodam

a

familia e a escola, quando o processo pelo

qual as competéncias, habilidades e conhecimento do educando nao alcangam os



resultados esperados. As causas sao diversas, mas cabe ao pediatra considerar a

possibilidade de uma sindrome neurocomportamental quando houver problemas no
desempenhoescolar que nao decorrem de incapacidadesfisicas ou cognitivas; se
houver prejuizo significativo no relacionamento interpessoal; sé houver reagao
inapropriada diante de situagdes corriqueiras

Quandoa crianga alcanc¢a a idade escolar, normalmente a partir de 4 anos,

muitas vezes as queixas mais comuns incidem na desatencao, impulsividade e
hiperatividade. Segundo a Sociedade de Pediatria, estes tras grupos de sintomas

combinam-se de diferentes formas em diferentes pacientes, e para que se feche o

diagnostico de Transtorno de Déficit de Atencao (TDHA) deve-se considerar a duracdo

dos mesmos,se est&o presentes em todos os ambientes e também em intensidade

acima daquela esperada para a idade, causando prejuizos clinicamentesignificativos
para a crianca. E importante também observaroutras queixas agudas concomitantes

para ajudarem a avaliar mais precisamente os casos de TDAH. (HALPERN, 2013).

Criangas com TDAHse beneficiam com terapias multidisciplinares voltadas

para as necessidades escolares e comportamentais, tendo em vista as caracteristicas

de cada caso é levando em conta a idade, sexo e comorbidades apresentadas. As

areas de Psicoterapia, Psicoeducagao (para a familia, escola € préprio paciente) e

Psicopedagogia sao bem indicadas. Podem necessitar também de terapias

fonoaudiolégicas. Aspectospsicoterapicos e psicoeducacionais, o estabelecimento de

rotinas organizadas, a compreensao das dinamicas da familia e o empenhopara

romperos padréesde culpa e impaciéncia que se formam em torno dos sintomas de

TDAH, mobilizam toda a familia, e podem ser bem manejados com abordagem

Cognitivocomportamental para os sintomas e abordagens diversas para a familia.

(LIBERAL, 2014).

A Sindrome de Down(DS) é uma alteragao genética produzida pela presenca

de um cromossomo a mais no par 21. Esta modificagao genética afeta o individuo,

determinando alteragdes significativas no seu desenvolvimento neuropsicomotor.

Sendo assim, 0 Comité da Organizagao Mundial da Saude ressalta a importancia da

intervengao precoce voltada para a estimulagao de habilidades motoras, através de

um trabalho multidisciplinar, levando-se em consideragao o ritmo de cada crianca

aliado ao ambiente familiar favoravel em que vive. Todos esses fatores vao ajudar no

desenvolvimento global do paciente e melhorar também o desempenhosocial e,

consequentemente, a seguranga para alcancar a sua independéncia.
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Outras caracteristicas bastante peculiares sdo inerentes a SD como a
hiperflexibilidade das articulagées,dificuldades na fala, hipotonia generalizada, pregas

epicantais nos olhos, maos com pregassimiescas, lingua protusa.

A hipotonia origina-se no sistema nervosocentral e afeta toda a musculatura e

a parte ligamentar da crianga. Com o passar do tempo,a hipotonia tende a diminuir

espontaneamente, mas ela permanecera presente por toda a vida. Desse modo, o

trabalho em equipe interdisciplinar torna-se preponderante pois, além das

especialidades médicas,cada profissional realiza uma abordagem de acordo com sua

formagao e objetivos especificos. Portanto, em Conjunto, o resultado de um tratamento

repercute no outro e quem lucra € o paciente. As areas mais indicadas sao a

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional e  tratamentos

alternativos como hidroterapia e equoterapia.

A fisioterapia respiratéria atua na prevengao e tratamento, usando recursos

terapéuticos que visam o conforto respiratorio do paciente. Fazendo manutencao de

higiene brénquica, prevenindo complicagées por hipersecregao que podem acarretar

prejuizo a ventilagao da crianca. Essas manobrassorealizadas em uma sequéncia

logica, e devidamenteutilizada a cada patologia respiratoria, e sempre observando o

estado geral da crianga.

A hidroterapia podera ser util aos portadores da SD, pois o ganho de forca

muscular para pacientes com Sindrome de Down pode ser conseguido através da

resisténcia da agua ao movimento, o que pode ser incrementado com o aumento da

velocidade durante a execucdo destes e, consequentemente, possibilitar o trabalho

muscular.

A Equoterapia é um tratamento que ajuda no desenvolvimento geral do corpo,

além de favorecer 0 lado cognitivo, psicomotore afetivo, através da pratica de técnicas

de equitagao, com conhecimentos especificos no campo médico e na pedagogia.

(BARRETO,etal, 2007).

A construgao de um ambiente IUdico também é de extrema importancia para

desenvolvimento global da crianga. O valor da brincadeira auxilia no processo

socializagéo e aprendizagem. Brincando a crianga exercita a capacidade motora,

verbal e/ou cognitivas. Dessa forma, a brincadeira estimula a assimilagao funcional e

repetitiva que provoca prazere satisfacao, promovendohabitos e esquemassensorio-

motores.

Para favorecer o aprendizado motoro trabalho de reabilitagao deve ser intenso

e ininterrupto e, se necessario diario. A repeti¢ao é aconselhavel até que hajafixacao
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de processos de aprendizagem, que se dao pela pratica estruturada e reprodugao da

atividade em um contexto funcional.

Pacientes portadores de deficiéncias mentais (retardo mental), associadas ou

nao a deficiéncias fisicas, sAo beneficiados com tratamentos para incrementar o

desenvolvimento de habilidades de independéncia e autonomia (Terapia

Ocupacional), acompanhamento psicopedagdgico, orientagao familiar para

compreensao das limitagdes e instrugao para estimulacao adequada, além de

introdugao de fisioterapia precoce para melhora da parte motora, se necessario. O

tratamento farmacolégico geralmente funciona apenas como coadjuvante em

episddios de autoagressividadeintensa ou nos distuirbios neuroldgicos com episddios

convulsivos.

Retardo Mental (RM) é considerado como “o funcionamento intelectual geral

abaixo da média, que se origina durante o periodo de desenvolvimento e esta

associadoa prejuizo no comportamento adaptativo[...]". (VASCONCELOS, 2004). De

atividades esperadas socialmente, bem como as consequentes alteragdes no

relacionamento com o mundo,constituindo um prejuizo adaptativo

Nele se observam,além deperturbagées organicas,dificuldades na realizagao

de atividades esperadas socialmente, bem como as consequentes alteragdes no

relacionamento com o mundo,constituindo um prejuizo adaptativo

O individuo com RMpossuiinsuficiéncia intelectual, o que o torna incapaz de

competir em termos de igualdade com outros de seu grupamento social, trazendo

consequéncias pessoais, sociais e familiares.

A etiologia permanece desconhecida em cerca de 30% dos casos, e pode-se

Classificar quanto a época do evento causal em fatores pré-natais que podem ser:

a) Genéticos (anomalias no numero de cromossomos somaticos ou sexuais) ou

ambientais, como infecgdes (toxoplasmose,rubéola), fatores nutricionais, fisicos,

imunoldgicos,intoxicagées, distUrbios endocrinos e hipéxia intrauterina:

b) Perinatais (anoxia, traumatismo obstétrico, prematuridade);

c) Pés-natais, como infeccées (ex: meningites), traumatismos cranioencefalicos,

fatores quimicos e nutricionais. (ASSUMPGAO,2014).

2.2 COLETA DE DADOS

O estudo baseia-se em analise de literatura com aprofundamento tedrico a

respeito do assunto, confrontando dados da experiéncia de profissionais de sade e

dadoscolhidos de pericias médicas e prontuario de pacientes.



3 RESULTADOSE DISCUSSAO

Nos ultimos cinco anos,trinta e trés (33) criangas passaram por avaliacao de
pericia médica na PMPV.Deste total de casos, vinte e quatro (24) eram portadores
de TEA, quatro (04) de Sindrome de Down,trés (03) de TDAH e dois (02) tinham

alteragdes de sistema nervosocentral devido a malformacées e anoxia neonatal.

Grafico
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GRAFICO 1 - Prevaléncia de patologias de criangas com necessidades educativas especiais
atendidaspela equipe de pericias médicas da PMPVnos ultimos 5 anos

Fonte: O autor

Dentre esse universo estudado, é possivel observar, através da Tabela 1, que

os sinais e sintomas mais encontrados foram osdisturbios da fala, o atraso de

desenvolvimento neuropsicomotor, as dificuldades cognitivas e de aprendizagem,e

as dificuldades de socializacao.

E visivelmente relevante a prevaléncia de atraso de desenvolvimento global, com

6nfase nos disturbios da aquisicao da fala e barreira de socializagao nos pacientes

com TEA, 0 que vai de encontro com

a

literatura, pois sao caracteristicos do

transtorno. Além destes, sAo evidenciados outros sinais presentes no espectro, como

estereotipias, interesses__restritos,

|

comportamento __inflexivel, alteracées

neurossensoriais, contato visual ausente ou diminuido, baixa afetividade, entre outros.

Porém, como trata-se de um transtorno com um espectro varidvel, nem todas as

criangas apresentam o quadro completo.
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O estudo mostra também, que os Principais sintomas da Sindrome de Down

estiveram presentes na avaliagao dos médicos peritos, j4 que além do atraso de

desenvolvimento, da aquisigao da fala e das dificuldades cognitivas, estiveram

presentes outros sinais e comorbidades frequentes nestes pacientes, como hipotonia

hipertireoidismo e malformagées cardiacas. Ao contrario da crianc¢a com TEA,aquela

com Sindrome de Down nao tem dificuldades de socializagao, porém as vezes

apresenta comportamento inadequado e por vezes excesso de afetividade, devido a

falta de freio inibitorio consequente ao retardo mental variavel

Nospacientes com TDAH ha um predominio de sintomasrelacionados ao déficit

de atengao, concentragao e hiperatividade, além de alterag6es comportamentais,

impulsividade e dificuldades escolares que se seguem aos mesmos

Os pacientes com alteragées de sistema nervoso central apresentam atraso de

desenvolvimento neuropsicomotor marcante, além de maiorincidéncia de epilepsia e

deficiéncias permanentes, que precisam ser controladas para nao evoluirem

Em relagao aos tratamentos prescritos, foi constatado que os periciados se

beneficiaram principalmente de servicos de Fonoaudiologia especializada (incluindo

métodos PROMPTe PECS), Psicoterapia (varios métodos) e Terapia Ocupacional

(principalmente com Integragéo Sensorial), corroborando com o que foi pesquisado

na revisao bibliografica e com as orientacdes dos especialistas na area de Psiquiatria

Infantil e Neuropediatria

TABELA1 - Sintomas e comorbidades mais encontradas em criangas com necessidadesespeciais
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TABELA1 - Sintomas e comorbidades mais encontradas em criangas com necessidadesespeciais

Fonte: O autor

Na analise da Tabela 2, nota-se que os tratamentos foram voltados para as

necessidades individuais de cada paciente, quando comparados os dados de

prevaléncia dos sintomas e dados dos tratamentos oferecidos para cada tipo de

patologia. Ou seja, o tratamento multidisciplinar deve ser voltado para as deficiéncias

principais da crianga, para que possa ocorrer um desenvolvimento adequado

causando uma melhoria na qualidade de vida

Ainda pode-se visualizar que algumas criancas se beneficiam de areas da

psicologia mais especificas quando apresentam dificuldade de aprendizado escolar

ou na aquisigao de habilidades motoras, nesses casos foram indicados tratamentos

com Psicopedagogia e Psicomotricidade



Portadores de Sindrome de Down e de alteragdes do SNC apresentaram mais

disturbios relacionados a hipotonia, hipertonia muscular, necessitando de Fisioterapia

Outros tratamentosalternativos como Musicoterapia, Echoterapia e Hidroterapia

foram prescritos com maior restrigao, em casos mais especificos, o que também foi

constatado na analise tedrica, tendo em vista que nao sao essenciais para a

estimulacgao, podendo ser considerados como coadjuvantes.

Em pacientes acompanhados aolongo de periodos maiores,através da revisao

de prontuarios, foram constatadas mudangas em seus tratamentos, devido a

percepcoes de necessidades mais pontuais, como por exemplo, suspensao de

Psicomotricidade, pois havia ocorrido melhora da fungao motora, e introducao de

Psicopedagogia porinicio de dificuldades de aprendizagem aposingresso escolar.

Algumascriancgas que faziam terapias alternativas como Echoterapia, Hidroterapia e

Musicoterapia também tiveram o tratamento redirecionado pelos profissionais

especialistas, pois nao obtiveram a evolugao esperada

TABELA2 - Tratamentos multidisciplinares oferecidos aos pacientes da PMPV
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Fonte: O autor
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Porfim, uma evidéncia muito relevante quando se fala de pacientes pediatricos

com necessidades especiais, e que é extremamentevalorizada pelos especialistas na

literatura, € 0 fato de que poucos casos precisam de tratamento medicamentoso. A
Tabela 3 mostra que dos pacientes da PMPV que receberam beneficio de tratamento

multidisciplinar, apenas dez (10) faziam uso de algum tipo de medicagao, o que torna

a indicagao correta da terapia ainda mais importante

TABELA3 — Tratamento medicamentoso dos pacientes com necessidades especiais atendidos pela

equipe de pericias médicas da PMPV

TEA Down TDAH Total
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Fonte: O autor

4 CONSIDERAGOESFINAIS

Apos revisao de dadosreferentes aos objetivos do estudo, conclui-se que os

resultados foram satisfatorios, tendo em vista que a exposi¢ao de evidéncias

pesquisadasnaliteratura e recomendacoesde especialistas quanto as patologias que

frequentemente geram necessidades especiais na infancia coincidiram com os dados

colhidos das pericias médicas e prontuarios dos pacientes

A avaliacao permitiu um melhor entendimento quanto aos elementos decisivos

na pericia da crianga com necessidades educativas especiais que podem

Proporcionarindicagao mais precisa dos tratamentos multidisciplinares

Além disso, mostrou a importancia da investigagao individualizada de cada

crianga, ja que cada caso tem sintomas diferentes e, portanto, necessidades



especificas.

Outra consideragdo essencial é¢ que quanto mais aprimorado o trabalho do

médico perito, baseado em evidéncias médicas comprovadas da analise clinica e

asseguradopelalegislacdo, mais eficazes serao os resultados para o paciente e para

melhor gestao dos recursos do FUSEx. Em relagao a esse fato, concluimos também
que os médicos peritos da PMPV tém conseguido conduzir os casos de encontro com

as recomendacéesavaliadas no estudo.

E necessario, porém queosprofissionais de satide do Exército tenham acesso

a educa¢ao continuada para aprimorar seus conhecimentos e procurar sempre a

exceléncia das pericias, solicitando também avaliagao de equipe multidisciplinar para

melhoranalise do quadro, quandofor preciso.

Sendo assim, uma boainvestigacao do médico perito proporciona melhoria de

qualidade da satide do paciente pediatrico, e da gestéo de recursos de satide do

Exercito Brasileiro.
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