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Artigo 1 – A Intervenção Psicomotora como (sistema de) apoio na 

população com Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental 

Resumo 

A definição de Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental (DID) tem evoluído ao longo 

do tempo, sofrendo uma série de alterações inclusive no seu desígnio. Outrora 

relacionada com um simples défice de quociente de inteligência, a DID actualmente é 

associada a limitações ao nível do comportamento adaptativo, sendo a premissa para 

o seu diagnóstico que as dificuldades se manifestem antes dos 18 anos (Schalock, 

Gardner & Bradley, 2010b). 

Da mesma forma que a definição e conceito da DID foram actualizados, surgiu 

também uma alteração no seu paradigma, deixando de se focar na característica da 

pessoa mas passando a destacar-se uma perspectiva ecológica que foca a interacção 

individuo-ambiente e que reconhece que a aplicação sistemática de apoios individuais 

pode efectivamente melhorar a funcionalidade humana (OMS, 2001; Morato & Santos, 

2007; Schalock et al, 2007a). 

Com estas mudanças, passou associar-se o conceito de apoios à DID. Este conceito é 

considerado fundamental para os modelos teóricos do funcionamento individual pela 

AADID (Luckasson et al., 2002) e pela OMS (2001), que o definem como “estratégias 

e recursos cujo objectivo visa a promoção do desenvolvimento, educação, interesses e 

bem-estar pessoal dos sujeitos, através da optimização do funcionamento individual” 

(Luckasson et al, 2002; OMS, 2001; Thompson et al, 2002; Thompson et al, 2009; 

Wehmeyer et al, 2009). 

Este trabalho pretende abordar os temas acima referidos através de uma revisão da 

bibliografia existente, fazendo um paralelismo com a importância da intervenção 

psicomotora enquanto apoio. 

 

 

Palavras – Chave: Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental; Apoios; Intervenção 

Psicomotora; Funcionalidade; Qualidade de Vida; Multidimensionalidade; 

Funcionamento Individual; Actividades da Vida Diária; Participação e Comportamento 

Adaptativo. 
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Abstract 

The Intellectual and Developmental Difficulty (IDD) definition has evolved over time. 

Initially linked “only” to limitations in intellectual functioning, the newest IDD definition  

associate these features with limitations in adaptive behavior (expressed in conceptual, 

social and practical adaptive skills) and the age of onset is until (Schalock., Gardner & 

Bradley, 2010b).  

Adaptive behavior must be understood within a developmental context. This ecological 

framework has challenged Portuguese research and practice, emphasizing the role 

played by the individual’s ability to cope with the demands of his/her environment, i.e., 

independent functioning. It also recognizes that systematic application of individual 

support can effectively enhance human functioning (WHO, 2001; Morato & Santos, 

2007; Schalock et al, 2007a).  

The supports paradigm appears as a response to all these changes in “how society 

views and relates to people with disabilities” (Thompson et al, 2004) in human 

functioning model (Luckasson et al, 2002; WHO, 2001). Supports are now defined as  

"strategies and resources whose objective is to promote development, education, 

interests and well -being of individuals, through the optimization of individual behavior 

"(Luckasson et al, 2002; WHO, 2001; Thompson et al, 2002; Thompson et al, 2009; 

Wehmeyer et al, 2009).  

Therefore, this study aims to make a literature review about the psychomotor 

intervention as a support in IDD. 

 

 

 

 

Key-words: Intellectual and Developmental Disabilities, Supports, Functionality, 

Psychomotor Intervention, Quality of Life, Multidimensionality; Individual Functioning; 

Activities of Daily Life; Participation and Adaptive Behavior. 
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1. Introdução 

O presente trabalho surge no âmbito da dissertação do Mestrado em Reabilitação 

Psicomotora da Faculdade de Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa e 

tem como objectivo principal reflectir como a Intervenção Psicomotora pode actuar 

como um apoio fundamental para a (aquisição de) funcionalidade e para a vivência de 

uma vida com qualidade por parte dos cidadãos, com especial destaque para as 

populações com Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental (DID). 

Com o decorrer dos anos, a definição de “Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental” 

tem sofrido inúmeras alterações, originando também uma modificação gradual de 

paradigma e na forma como é observada: em vez de se considerar uma característica 

intra-individual, passou a classificar-se o individuo como o resultado da relação 

indivíduo/envolvimento, considerando-se ainda o tipo de apoios que uma pessoa 

necessita para ultrapassar as suas dificuldades (Santos & Santos, 2007). 

Desta forma, tornou-se evidente a necessidade de maiores “cuidados e pressupostos” 

para delinear os programas de intervenção, procurando-se capacitar a pessoa com 

DID, de forma a que seja activa na relação com o meio e promovendo-se o 

desempenho do seu papel social de forma independente.  

Com a evolução do conceito de DID, a definição de apoios tornou-se assim um 

aspecto a ter em conta, ganhando uma importância que até aqui não tinha. Segundo 

Morato e Santos (2007), estes devem promover os interesses e as causas de qualquer 

indivíduo, melhorando a funcionalidade do mesmo através de recursos e estratégias. 

Com a aproximação dos conceitos de DID e de apoios, tornou-se assim evidente a 

necessidade de avaliar a intensidade de apoios necessários neste tipo de população. 

Na percepção da necessidade de intervir e de apoiar a pessoa com DID, através da 

elaboração de planos de intervenção, convém destacar a importância da intervenção 

psicomotora e da sua inclusão na matriz dos planos que promovam a qualidade de 

vida e funcionalidade nestes indivíduos (Leitão, Lombo & Ferreira, 2008), pelo que 

neste sentido, o presente documento, foi organizado da seguinte forma:  

 Numa primeira fase, procede-se à revisão da literatura sobre alguns conceitos 

mais próximos do estudo em causa, tais como: a dificuldade intelectual e 

desenvolvimental (DID) e a sua nova concepção e paradigma, os apoios e o 

papel da intervenção psicomotora, terminando com uma reflexão sobre a forma 

como estes conceitos se relacionam; e  
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 Posteriormente, num segundo artigo apresenta-se o estudo correlacional 

efectuado no âmbito da avaliação das necessidades de apoios, com a 

respectiva apresentação do instrumento utilizado (Escala de Intensidade de 

Apoios - EIA) e a análise/discussão dos resultados obtidos. Finalmente, serão 

descritas as principais conclusões e apontadas algumas recomendações 

futuras.  

 

2.  Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental (DID) 

Desde 1908, a Associação Americana para a Deficiência Mental (actual Associação 

Americana para a Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental - AAIDD) alterou a 

definição de “deficiência mental” dez vezes. Cada uma destas revisões foi baseada em 

quatro fenómenos cuja relativa importância e influência, variou entre o século XX e o 

início do século XXI, destacando-se (Schalock et al, 2007a, p. 64).:  

a) a maior compreensão da causa da DID;  

b) a melhoria das práticas profissionais em relação aos indivíduos com 

“deficiência”;  

c) a mudança de atitudes sociais em relação à diferença (e.g.: novas 

terminologias, novos paradigmas); e 

d) mais recentemente, a reforma de alguns movimentos e ideais, que estimularam 

aspectos como a igualdade, inclusão, funcionalidade e qualidade de vida. 

Ao longo do tempo, o conceito de dificuldade intelectual tem sofrido inúmeras 

alterações e actualizações, visando encontrar critérios de definição claros e universais, 

englobando a avaliação psicométrica (da inteligência) e a social (onde se inclui o 

comportamento adaptativo) (Santos & Santos, 2007).  

Alguns autores, consideram que a capacidade intelectual de um indivíduo pode ser 

medida através dos testes de inteligência, considerando-se que existem limitações 

significativas quando o Quociente de Inteligência (QI) se encontra dois desvios-padrão 

abaixo da média, ou seja, quando o QI se encontra abaixo de 70/75 valores (Santos & 

Santos, 2007; Schalock et al, 2010). Por outro lado, ao nível do comportamento 

adaptativo, os mesmos autores consideram que existem três grandes áreas: as 

capacidades conceptuais (visando nomeadamente as capacidades numéricas, verbais 

e espaciais), as capacidades sociais (ao nível das relações interpessoais e resolução 

de problemas, por exemplo) e as capacidades práticas (que engloba, por exemplo, as 

actividades da vida diária, como a higiene, saúde, deslocação). Schalock et al (2010) 
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consideram que existem limitações significativas ao nível do comportamento 

adaptativo, quando a avaliação revela novamente resultados dois desvio-padrão 

abaixo da média. Esta definição de critérios em conjunto com a implementação (do 

paradigma) dos apoios, irá deter um impacto fundamental na interacção entre o sujeito 

e o seu envolvimento, no âmbito da plena participação dos indivíduos com Dificuldade 

Intelectual e Desenvolvimental (Thompson et al, 2004).  

É assim que em 2007, a AAIDD define a DID como sendo “caracterizada por 

significativas limitações do funcionamento intelectual e do comportamento adaptativo 

expressos em três domínios fundamentais: conceptual, social ou prático (habilidades 

adaptativas). Esta dificuldade manifesta-se antes dos 18 anos” (Schalock et al, 2007b; 

Schalock, Gardner & Bradley, 2010b). 

O actual constructo de DID foca as limitações na funcionalidade do indivíduo dentro de 

um contexto social que representa uma desvantagem substancial da pessoa, 

percepcionando-se a dificuldade como sendo gerada em condições de saúde 

relacionando a deficiência nas funções e estruturas do corpo, limitações da actividade 

e restrições da participação dentro do contexto dos factores pessoais e ambientais. 

Esta nova definição de DID preocupa-se em destacar uma perspectiva ecológica que 

foca a interacção individuo-ambiente e que reconhece que a aplicação sistemática de 

apoios individuais pode efectivamente melhorar a funcionalidade humana (OMS, 2001; 

Morato & Santos, 2007; Schalock et al, 2007a). 

A visão socio-ecológica, da interacção entre indivíduo e envolvimento, permitiu que em 

2002, a até então denominada “Deficiência Mental”, alterasse a sua terminologia, 

assumindo-se como a expressão das limitações ao nível da funcionalidade individual 

de acordo com um contexto social (Luckasson et al, 2002). 

A importância desta evolução e alteração no constructo permite que a DID não volte a 

ser considerada como algo absoluto e consoante as inúmeras características (leia-se 

défices) individuais de cada pessoa (DeKraai, 2002). Schalock et al (2007a) destacam, 

neste constructo sócio-ecológico de dificuldade intelectual, vários domínios: a) a 

capacidade de exemplificarem a interacção entre o indivíduo e o meio; b) o facto de se 

focarem no papel que os apoios individuais podem ter para melhorarem a 

funcionalidade da pessoa e c) a própria identidade da pessoa com DID, cujos 

princípios incluem a auto-estima, o bem-estar e a sua subjectividade, o orgulho, as 

causas comuns, políticas alternativas e das acções políticas, nomeadamente através 

do seu papel de cidadão (e.g.: ir votar em eleições). 
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Na definição de 2002 há que atentar que para além das medidas do QI e do CA se dá 

especial relevância à necessidade da descrição das suas capacidades, objectivando-

se o desenvolvimento de um perfil de apoios necessários, que se forem apropriados e 

personalizados, vão deter um impacto significativo no nível de funcionalidade da 

pessoa com DID (Luckasson et al, 2002), pelo que a descrição das mesmas tem o 

objectivo de criar um plano de apoio individualizado através dos quais a qualidade de 

vida melhorará. 

Ao ser analisada a DID como um conceito multidimensional, houve necessidade de 

avançar com um modelo teórico para os sistemas de apoio (Schalock et al, 2007b) 

muito semelhante ao avançado pela OMS (2001) através da Classificação 

Internacional da Funcionalidade. Este modelo veio clarificar os elementos chave na 

percepção da funcionalidade individual, ou seja: o indivíduo, o envolvimento e os 

apoios (Figura 1). 

Figura 1 – Modelo Teórico do Funcionamento Individual (Schalock et al, 2007a) 

I. Habilidades 

Intelectuais 

  

 

 

 

 

Funcionamento Individual 

II. Comportamento 

Adaptativo 

III. Participação, 

Interacção, Papeis 

Sociais 

IV. Saúde 

V. Contexto 

 

 

Neste modelo, é de destacar os cinco factores ou domínios que influenciam o 

funcionamento humano (Schalock et al, 2007; Schalock, Gardner & Bradley, 2010a): 

 Habilidades Intelectuais: de uma forma geral, estas habilidades incluem 

raciocinar, planear, resolver problemas, pensar de forma abstracta, 

 

 

 

Apoios 
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compreender ideias complexas, rapidez de aprendizagem e aprender com as 

experienciais tidas; 

  Comportamento Adaptativo: reúne habilidades conceptuais, sociais e 

práticas que são aprendidas pelas pessoas para que sejam funcionais na sua 

vida diária; 

 Participação, Interacção, Papeis Sociais: refere-se ao nível de 

“comprometimento social activo” do indivíduo (ou seja, até que ponto este 

interage com as pessoas ou participa nas actividades). Relativamente aos 

papeis sociais pretendem valorizar um conjunto de actividades normais a partir 

de uma certa idade; 

 Saúde: refere-se ao estado de completo bem-estar físico, mental e social 

baseada na OMS (2001); e 

 Contexto: descreve as interacções entre o envolvimento e a pessoa no seu 

dia-a-dia, englobando a forma como a pessoa se relaciona socialmente com a 

família, os seus pares e a comunidade. Este factor irá influenciar a pessoa e a 

forma como esta realiza ou não as tarefas do seu dia-a-dia. 

Desta forma, a nova definição de DID implica a consideração dos apoios individuais 

necessários para a promoção do funcionamento independente, da auto-determinação, 

do bem-estar e da qualidade de vida da pessoa (Morato & Santos, 2007; Switzky & 

Greenspan, 2003, p.71; Thompson, McGrew & Bruninks, 2002 in Harries et al, 2005;), 

assumindo estes factores, o papel principal ao nível da funcionalidade individual. 

3. Apoios 

O conceito de apoio, adaptado às necessidades específicas de cada sujeito, é 

fundamental para os modelos teóricos do funcionamento individual pela AADID 

(Luckasson et al., 2002) e pela OMS (2001), que o definem como “estratégias e 

recursos cujo objectivo visa a promoção do desenvolvimento, educação, interesses e 

bem-estar pessoal dos sujeitos, através da optimização do funcionamento individual” 

(Luckasson et al, 2002; OMS, 2001; Thompson et al, 2002; Thompson et al, 2009; 

Wehmeyer et al, 2009), e que “resulta numa reforçada independência e produtividade 

pessoal, maior participação numa sociedade interdependente, aumento da integração 

na comunidade, e/ou numa melhoria ao nível da qualidade de vida” (Thompson et al, 

2004), corroborando a base do modelo do funcionamento individual expresso na 

tabela 1 (Luckasson et al, 2002; Schalock et al, 2010a, p.81). 
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A relação entre os conceitos de DID e apoios não sendo recente, ganhou uma nova 

abordagem através de Luckasson et al (2002), que consideram que através da 

adequação do apoio às necessidades pessoais do indivíduo, se pode melhorar a 

funcionalidade deste, nomeadamente nas actividades de vida diária. Nesta mesma 

abordagem, é importante também destacar (Luckasson et al, 2002):  

 o funcionamento individual deve ser considerado como resultado da interacção 

de cinco dimensões do modelo anterior;  

 que o principal propósito do apoio é melhorar os resultados pessoais relativos 

às diferentes áreas da sua vida e bem-estar pessoal;  

 a avaliação do apoio deve depender do objectivo: classificação do tipo de apoio 

ou planeamento de apoio, e  

 os serviços/intervenções são um tipo de apoio promovido por profissionais. 

Por outro lado, as mudanças de atitudes que se têm vindo a verificar em relação às 

expectativas mais positivas para com a pessoa com DID, a utilização e pertinência das 

descrições funcionais das condições limitadoras, a focalização em actividades 

adequadas à idade cronológica e a provisão de apoios individualizados através de 

redes de apoio, foram algumas das razões pelas quais se sentiu necessidade de se 

repensar em todo o processo de intervenção (Thompson et al, 2004). 

Na teoria subjacente ao conceito de apoio é fundamental, que os apoios a providenciar 

sejam elaborados, implementados e avaliados (Luckasson, et al, 2002; OMS 2001). 

Os autores originais da EIA propõem, então, uma abordagem focada em quatro 

componentes (Thompson et al, 2002; Thompson et al, 2004; Thompson et al, 2009): 

1. Componente 1: Identificar experiências de vida desejadas e objectivos pessoais 

(considerando diversas áreas de apoio: Vida em casa; Vida Comunitária; 

Educação/Formação; Emprego; Saúde e Segurança; Comportamento; Social e 

Protecção e Advocacia), apelando à utilização de um modelo centrado na 

interacção entre pessoa e envolvimento. Para este efeito, saber as prioridades e o 

que a pessoa considera importantes, surge como o primeiro passo a considerar – 

confrontar com a possibilidade avançada por Santos (2007) e Santos (2010) onde 

ainda se constata que a pessoa com DID não assume um papel activo no seu 

plano de reabilitação;  

2. Componente 2: Determinar e Avaliar a Intensidade das Necessidades de Apoio 

(Frequência do Apoio, a Duração do Apoio e o Tipo de Apoio) através de 

instrumentos padronizados e válidos do ponto de vista psicométrico; este perfil de 
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apoios é fundamental como fonte de informação elementar, contribuindo 

significativamente para o design de um plano de intervenção específico para cada 

indivíduo. De qualquer das formas, não deverá constituir-se como o único 

momento/processo de avaliação, devendo ser complementado com outros 

processos de recolha de informação (observações, entrevistas,....); 

3. Componente 3: Desenvolver um Plano Individual de Apoio: que deve ser 

elaborado por uma equipa transdisciplinar para definir quais as prioridades nas 

preferências, considerando-se as experiências de vida e os objectivos dos próprios 

indivíduos e respectivas famílias, de forma a identificar-se a origem do apoio 

necessário e a prioridade dos apoios por ordem de necessidade; e 

4. Componente 4: o Processo de Monitorização, caracterizado por ser sistemático e 

contínuo, e que implica a avaliação dos resultados obtidos focalizado na extensão 

da concretização dos objectivos/desejos individuais, i.e., avaliação das 

experiências de vida individuais à luz das conquistas pessoais: de que forma as 

experiências de vida desejadas e os objectivos estão a ser realizados; de que 

forma as experiências de vida desejadas e os objectivos continuam a ser 

relevantes; de que forma o Plano Individual de Apoio está a ser implementado. 

No âmbito do paradigma de apoios, e de acordo com os autores proponentes do 

instrumento que permite a sua avaliação (Escala de Intensidade de Apoios), estes 

recursos denotam diferentes tipos de características, sublinhando a importância e o 

objectivo dos mesmos. De acordo com Thompson et al (2002) e Thompson et al 

(2004) existem, então, cinco (grandes) pressupostos sobre a Natureza dos Apoios: 

1. Os tipos de Apoio devem ser adaptados às Necessidades e Preferências 

Individuais 

Tal como foi referido anteriormente, a AAIDD considerou a origem da DID dependente 

da interacção entre as habilidades da pessoa e as exigências do seu envolvimento. 

Para além disso, a DID destacava-se maioritariamente por se reflectir numa fraca 

adaptação entre o que a pessoa pode fazer sem ajudas ou apoios exteriores e as 

expectativas provenientes do meio ambiente. Por existir uma considerável variância 

entre a procura em diferentes ambientes, os níveis da competência pessoal nos 

indivíduos e os objectivos e desejos de cada pessoa, é improvável que duas pessoas 

tenham as mesmas necessidades de apoios ou requeiram o mesmo plano de apoio, 

apesar do diagnóstico ser “idêntico”. Uma boa implementação das práticas e planos de 

apoio personalizados à medida da pessoa, corresponderão ao suprimento de 
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diferentes tipos de apoios para as necessidades pessoais de cada um e às suas 

circunstâncias (Thompson et al, 2002; Thompson et al, 2004). 

2. A disposição do Apoio deve ser flexível 

As necessidades de cada pessoa são dinâmicas (i.e., variam consoante o contexto e o 

tempo em que são identificadas). Desta forma, a avaliação dos apoios, o planeamento 

e um processo de provisão devem identificar uma matriz dos apoios suficientemente 

flexível para responder à mudança das circunstâncias. Além disso, reavaliações 

periódicas são precisas para rever os apoios individuais existentes e determinar se os 

mesmos vão ao encontro das necessidades pessoais de cada um. É também 

importante identificar as circunstâncias que possam ser chamadas como “apoios 

intensivos de curto-prazo”, na perspectiva de reduzir as necessidades de apoios a 

longo prazo (e.g.: comprar uma cadeira eléctrica e ensinar alguém a usá-la, poderá 

reduzir as necessidades e as dificuldades de deslocação da pessoa) (Thompson et al, 

2002; Thompson et al, 2004). 

3. Alguns Apoios são mais importantes para o indivíduo do que outros 

Uma avaliação das necessidades de apoio e do processo de planeamento deve  

permitir a definição de prioridades relativamente às necessidades de apoio. Devido ao 

consumo de muitos recursos de apoio e por causa dos limitados recursos económicos 

para adquirir os apoios, surgiu a necessidade de distinguir entre apoios prioritários e 

apoios não tão necessários ou importantes. Vários critérios e factores, foram tidos em 

conta para determinar a prioridade de certos apoios relativamente a outros, 

destacando-se assim: as preferências individuais da pessoa que é apoiada e a 

consideração das necessidades primárias que a sociedade espera a que todos os 

cidadãos tenham direito (e.g.: segurança, alimentação, entre outros). O indivíduo com 

dificuldades e a respectiva família devem tomar as decisões finais sobre as prioridades 

dos apoios (Thompson et al, 2002; Thompson et al, 2004). 

4. Avaliações Sistemáticas das Necessidades de Apoio devem ser orientadas para o 

Desenvolvimento e revisão dos Planos de Apoios Individuais 

O processo de avaliação relativamente às necessidades de apoio deve conter 

informação que promova a sensibilização sobre quem elabora o plano de apoio, de 

forma a aproximar as necessidades do indivíduo daquilo que este quer na sua vida no 

contexto actual e futuro. Este facto deve promover criativas soluções para os 

problemas entre quem elabora o plano de apoio e a identificação, a estrutura e a 

coordenação de apoios. Um plano de apoio deve promover, no mínimo (Thompson et 

al, 2002; Thompson et al, 2004): 
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a) Diferentes origens de apoio que possam depositar e/ou prever a directa 

assistência de necessidades individuais; 

b) O propósito ou as funções de cada tipo de apoio previamente; e 

c) A intensidade da provisão de apoio para ir ao encontro das necessidades de 

cada individuo. 

 

5. A Avaliação de Necessidades de Apoio deve considerar múltiplos factores 

É importante não errar na consideração dos factores individuais de cada pessoa, 

tendo em conta as características culturais, étnicas, linguísticas e o contexto 

económico, bem como o comportamento, de forma a não comprometer o 

desenvolvimento dos planos de apoio. Ainda assim, as equipas de apoio devem ser 

sensíveis e respeitar as diferenças de valores, expectativas e crenças de cada um, 

factores que influenciam a vida de cada pessoa, nunca desconsiderando as famílias e 

os amigos (Thompson et al, 2002; Thompson et al, 2004). 

Inserido neste campo de pressupostos, e indo ao encontro das novas perspectivas e 

concepções face à condição em estudo, Luckasson et al (2002), não se cingem às 

características intrínsecas dos indivíduos com DID para os classificar, mas antes pelo 

tipo de apoios que estes necessitam para ultrapassar as suas dificuldades, dividindo-

os em:  

1) intermitentes – necessários esporadicamente (natureza episódica e 

descontínua), na medida em que o sujeito nem sempre necessita do mesmo ou 

apenas necessita em períodos específicos de transição, podendo ser alta ou 

baixa intensidade;  

2) limitados – caracterizados por uma certa consistência em termos de 

intensidade (natureza contínua), especialmente nos períodos críticos;  

3) extensivos – que denotam já um acompanhamento regular (diário) pelo menos 

em alguns contextos específicos (casa, escola, trabalho…), não se 

encontrando definido o tempo da sua aplicação; e por último; 

4) pervasivos – caracterizados pela sua constância e altas intensidades, de estilo 

permanente e denotando serem mais intrusivos do que os restantes. 

Nesta linha de pensamento, Luckasson et al (2002) e Thompson et al (2002, 2004 e 

2009) consideram cinco aspectos que influenciam as necessidades de apoio do 

indivíduo: a competência pessoal (social, prática, conceptual e física); o número e 
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complexidade de contextos; as necessidades excepcionais de apoio comportamental; 

as necessidades excepcionais de apoio médico; e o número e complexidade de 

actividades de vida diária. 

Os apoios têm assim um papel facilitador no dia-a-dia dos indivíduos, podendo actuar 

de várias formas sobre as suas necessidades e a intervenção psicomotora pode 

actuar como estratégia de prevenção e habilitação, potenciando as capacidades 

adaptativas da pessoa com DID.  

Resumidamente, a mudança de paradigma, com todos os conceitos e pressupostos 

que lhe são inerentes, face à Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental, denota um 

melhor e mais pertinente alinhamento com as práticas profissionais mais actuais, que 

agora, se focalizam sobre os comportamentos funcionais/adaptativos e a influência 

dos factores ambientais, providenciando um enquadramento lógico e específico para a 

provisão individualizada de apoios a todos os sujeitos com DID (Thompson et al, 

2009).  

A pergunta da actualidade é “quais os apoios necessários à participação das pessoas 

com DID como membros activos da sociedade onde se integram, assumindo o papel 

social que lhes compete e vivenciando a realização pessoal e profissional comum a 

todos os cidadãos?” (Thompson et al, 2002). É neste sentido que se contextualiza o 

papel e o impacto que a intervenção psicomotora poderá ter neste campo, actuando 

como um dos (possíveis) apoios para a optimização do funcionamento independente 

dos sujeitos com DID. 

 

4. A Intervenção Psicomotora como Apoio 

Considerando que a população com DID se debate com diversas limitações ao nível 

da funcionalidade, tem-se procurado encontrar alternativas e estratégias de modo a 

compensar e facilitar uma integração activa na comunidade de forma a potencializar 

as capacidades desta população e a intervenção psicomotora pode ter um papel 

fundamental neste processo. 

Fonseca (2001) considera que a intervenção psicomotora compreende uma 

mediatização na qual o terapeuta pretende estudar e compensar “condutas 

inadequadas e inadaptadas em diversas situações geralmente ligadas a problemas de 

desenvolvimento e de maturação psicomotora, de aprendizagem, de comportamento 

ou de âmbito psicoafectivo” (p. 70). O mesmo autor considera que ainda assim, a 

intervenção psicomotora não pretende realçar o rendimento motor, a sua eficácia ou 
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destreza mas pretende transformar o corpo como um instrumento que age sobre o 

mundo e que se relaciona com os outros (componente intra e interpessoal). 

Para a Associação Portuguesa de Psicomotricidade (s/d) a intervenção psicomotora 

baseia-se numa visão holística do indivíduo e integra as funções cognitivas, socio-

económicas, simbólicas, psicolinguísticas e motoras, a fim de promover a capacidade 

de ser e agir num contexto psicossocial.  

A intervenção psicomotora centra-se no sujeito humano, como um todo e nas relações 

corpo-envolvimento. Estas relações (integrativas, emocionais, simbólicas ou 

cognitivas) procuram desenvolver no sujeito as suas faculdades expressivas. A 

intervenção psicomotora pretende, então, aprofundar a interacção de dois 

componentes fundamentais do comportamento humano: a motricidade e o psiquismo. 

A motricidade é entendida como um sistema dinâmico que pressupõe “a organização 

de um equipamento neurobiológico sujeito a um desenvolvimento e a uma maturação; 

o psiquismo é entendido como o funcionamento de uma actividade mental composta 

de dimensões socioafectivas e cognitivas” (Fonseca, 2001, p. 37). 

Mais especificamente, a intervenção psicomotora permite a aplicação de programas 

de estimulação e reabilitação psicomotora dirigidos à pessoa e às suas necessidades, 

incidindo sobre a organização psicomotora e sobre as condutas cognitivas e afectivo-

sociais, aspectos essenciais para adquirir a independência funcional pessoal (Martins, 

2001). Para além da manutenção dos factores psicomotores (tonicidade, equilíbrio, 

lateralidade, noção do corpo, estruturação no espaço e no tempo, práxias global e 

fina), a intervenção psicomotora pretende desenvolver a capacidade de adaptação às 

mudanças corporais e psicossociais, promovendo o reconhecimento positivo do seu 

Eu corporal e desenvolvendo estratégias para ultrapassar as dificuldades sentidas. 

Todo este processo visa criar um ambiente de integração, onde o indivíduo tem a 

oportunidade de desenvolver o seu lado psicomotor, a sua capacidade física, mental e 

social. Isto ajuda a combater e/ou prevenir doenças físicas e mentais, despertando 

assim, o desejo de agir, ou reagir sobre os estímulos que lhe são oferecidos, e 

voltando a sentir-se como peça fundamental da sociedade em que vive, com uma 

maior Qualidade de Vida. O interesse pelo conceito de qualidade de vida na área da 

saúde é relativamente recente e decorre dos novos paradigmas que têm influenciado 

práticas e políticas do sector da saúde nas últimas décadas (Fonseca, 2001, p. 32). 

As indicações e aplicações educacionais e terapêuticas da intervenção psicomotora 

englobam uma diversidade de populações e necessidades, entre as quais as 

populações com DID, pretendendo e actuando no sentido de atingir o equilíbrio e o 
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ajustamento da totalidade psicossomática do ser humano (Fonseca, 2001), assumindo 

assim, a intervenção psicomotora o seu papel de (sistema de) apoio. 

Segundo Corraze e Albaret (1996, in Martins & Rosa, 2005), a prática psicomotora tem 

como objectivos principais aumentar progressivamente o tempo de concentração e de 

atenção na tarefa, desenvolver as capacidades de auto-controlo, atenuando os 

comportamentos incompatíveis e melhorar as habilidades sociais, a compreensão e a 

expressão da comunicação não-verbal (Martins & Rosa, 2005,p. 176). 

A intervenção psicomotora procura, através de efeitos da actividade psíquica auto-

controlada, influenciar a organização psíquica e intencionalidade do indivíduo em 

relação ao mundo exterior, modificando-o e transformando-o de acordo com as suas 

necessidades (Jeannerod, 2002, in Fonseca & Oliveira, 2009, p. 93).  

Por ser sistémica, a intervenção psicomotora é, por si só, um recurso fundamental, se 

não indispensável, para responder a muitas situações onde a adaptação está 

comprometida e onde se vislumbra a necessidade de uma compreensão interligada do 

funcionamento do sujeito nos seus vários domínios comportamentais, nomeadamente 

o motor, o afectivo, o cognitivo, o simbólico, o psicolinguístico e o social (Vidigal, 2005, 

p.43). Desta forma, a intervenção psicomotora visa vivenciar o corpo não só na 

promoção de uma melhor funcionalidade (melhorando a sua qualidade de vida), mas 

também vivenciá-lo, explorando as funções tónico-afectiva e cognitiva, reconhecendo 

em si próprio o espaço, o tempo, a comunicação, os afectos e a relação com os outros 

(Novais, 2004). 

Segundo a OMS (2003), o termo “Funcionalidade” refere-se a todas as funções do 

corpo, actividades e participação do indivíduo, enquanto que o termo “dificuldade”  

engloba os vários domínios das dificuldades, limitações das actividades e restrições na 

participação. Os termos dificuldade e funcionalidade são observados como resultado 

das interacções entre as condições de saúde (doenças, distúrbios e lesões) e a 

factores contextuais e envolvimentais (OMS, 2003). A definição de “Actividade” é 

utilizada para se referir à execução de uma determinada tarefa/acção pelo indivíduo, 

enquanto a “Participação” relaciona-se com o envolvimento desse sujeito numa 

situação da vida real. Estes dois últimos conceitos representam, respectivamente, a 

perspectiva individual e social da funcionalidade, que se constitui como objectivo 

último da intervenção psicomotora, i.e., a promoção da Participação da forma mais 

independente possível, do sujeito com DID nas suas actividades de vida diária. Por 

outras palavras, a intervenção psicomotora detém um papel importante, visando 
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potenciar a Funcionalidade na sua Vida Diária, de acordo com as necessidades de 

Apoio verificadas. 

Leitão, Lombo e Ferreira (2008) afirmam que a intervenção psicomotora é fundamental 

para as pessoas com DID. De facto, o desenvolvimento psicomotor desta população 

encontra-se alterado, e com base numa intervenção psicomotora é melhorada a 

relação do indivíduo com o seu envolvimento, via estimulação do seu processo de 

maturação. Vários autores (Martins, 2001; Leitão, Lombo e Ferreira, 2008) realçam 

que através da intervenção psicomotora, procura-se desenvolver as capacidades 

perceptivas, de simbolização e de conceptualização do indivíduo. Os mesmos autores 

argumentam que na intervenção com pessoas com DID, é de ter em conta o facto de 

as aprendizagens se desenvolverem de uma maneira mais lenta relativamente à 

população não especial, destacando a necessidade de os objectivos terapêuticos 

serem ajustados às características de cada paciente (com e sem DID).  

De acordo com os conceitos aprofundados da DID, é possível afirmar que a 

intervenção psicomotora nestas populações deve ir ao encontro das competências e 

limitações do indivíduo, nomeadamente ao nível da estimulação de comportamentos e 

competências adaptativas (Santos, 2007), ao mesmo tempo que deverá considerar as 

necessidades e prioridades da pessoa, promovendo a sua qualidade de vida. Verdugo 

e Bermejo (2001,p. 55), falam numa intervenção que seja socialmente válida, legal, 

prática e que contribua para que se consigam gerar atitudes positivas nas pessoas 

com DID. 

Desta forma, pode-se considerar que na concepção de todo um processo de avaliação 

e no posterior processo terapêutico, estes conceitos podem ser incluídos entre si, cada 

um com a sua importância, mas sempre visando os mesmos objectivos: 

suprimir/minimizar as dificuldades do indivíduo com DID, por forma a atingir uma maior 

autonomia no seu contexto. Este processo, complexo e exigente, procura trabalhar os 

mais variados aspectos pessoais, de acordo com as necessidades detectadas ao nível 

dos apoios, para depois serem trabalhados num contexto terapêutico, e.g., através da 

intervenção psicomotora e dos seus objectivos definidos de trabalho, ao nível dos 

factores psicomotores e das competências sociais (e.g.: Actividades da Vida Diária e 

Actividades Independentes da Vida Diária). 
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5. Conclusões 

Ao se providenciarem os apoios necessários à minimização, ou mesmo eliminação, de 

condutas desajustadas por um lado, e por outro à estimulação das competências 

funcionais e adaptativas, a intervenção psicomotora pode contribuir significativamente 

para a promoção do funcionamento (o mais) independente (possível) em situações 

quotidianas que decorrem em contextos “regulares e típicos” das pessoas com DID. 

Esta ideia está enraizada nas novas concepções sobre a vivência de uma vida plena e 

participativa em todas as acções características do sujeito que vive em comunidade. 

É neste âmbito que emerge um conceito multidimensional, que no âmbito da DID, e 

segundo Schalock, Gardner & Bradley (2010), denominado de Qualidade de Vida que 

tem vindo a ser cada vez mais utilizado “como uma noção de sensibilização, como um 

constructo social, como um tema importante para o planeamento, prestação de 

serviços e avaliação dos serviços” (Santos e Santos, 2007). 

O conceito de Qualidade de Vida (QV) tem vindo a aumentar de importância na última 

década, sendo definido como um constructo multi-dimensional com aplicação e 

relevância para as pessoas, de todas as faixas etárias, de todas as culturas, estatuto 

socio-económico ou localização geográfica. A noção de qualidade de Vida relaciona-

se com todos os aspectos do bem-estar da pessoa (físico, psicológico e social) e inclui 

o seu ambiente (Harding, 2001), apresentando-se como um conceito mais abrangente 

do que a saúde, incluindo-a na sua complexidade (Ribeiro, 2002) e relacionando-se 

com a percepção individual de cada sujeito face à sua própria vida (OMS, 2001; 

Harding, 2001), no “contexto da cultura e do sistema de valores em que vive, e em 

relação com os seus objectivos, expectativas, valores e interesses” (OMS, 1994 in 

Matos & Gaspar, 2008). 

Desta forma, é visível que a atenção de toda e qualquer intervenção com populações 

com DID passe pela aquisição de competências funcionais, adaptativas e 

“académicas” para a inclusão e participação plena dos sujeitos com limitações, na vida 

em sociedade. Será nestes domínios de desenvolvimento e estimulação que a 

intervenção psicomotora poderá potenciar as capacidades de adaptação do indivíduo, 

da mesma forma que pretende acompanhar e apoiar a pessoa nas suas necessidades 

e dificuldades desde cedo, nomeadamente na sua vida escolar. 

Muitas vezes se confunde o conceito de “apoiar o indivíduo a fazer” com “fazer pelo 

indivíduo”. Este paradigma entre as duas partes deve ser desmistificado, uma vez que 

se deve olhar para o indivíduo como alguém com um papel activo na sociedade ao 

invés de o condicionar e “incapacitar”. Será importante para a funcionalidade e 
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integração activa do indivíduo na comunidade que lhe sejam concedidos os apoios 

necessários para que este consiga desenvolver as suas tarefas da vida diária, com 

maior ou menor dificuldade. Será neste domínio que a intervenção psicomotora poderá 

ter um papel importante enquanto ferramenta, que pretende intervir e atingir objectivos 

delineados (num plano de intervenção) para uma melhor adaptação do 

comportamento do indivíduo perante as suas dificuldades pessoais. 

 Por outro lado, será importante que o envolvimento procure integrar o indivíduo na 

sociedade, actuando como facilitador para atingir os seus objectivos mas sem lhe 

retirar a independência na realização da tarefa – proporcionar ao indivíduo o “fazer por 

si”, de acordo com as suas reais capacidades. 

Será desta forma pertinente, que os planos de intervenção para esta área devem estar 

de acordo com as reais capacidades (intelectuais, motoras e adaptativas) do indivíduo, 

procurando oferecer-lhe um tipo de apoio consistente e que lhe permita atingir o 

máximo de independência dos outros. Só assim, se poderá atingir uma funcionalidade 

individual activa e positiva e que a longo-prazo não exclua estes indivíduos de uma 

sociedade cada vez mais exigente para com os seus. 

Após a revisão da bibliografia mais actual sobre os temas acima referidos, estão 

reunidas as condições para se apresentar o estudo sobre a diferença de significância 

entre as respostas dos respondentes através da aplicação da Escala de Intensidade 

de Apoios em indivíduos com DID. 
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Artigo 2 – Estudo comparativo da percepção dos respondentes através da 
aplicação da Escala de Intensidade de Apoios em clientes com DID 

 

Resumo 

O facto da definição e paradigma de DID ter evoluído ao longo dos anos, levou a que 

outro conceito tenha vindo a destacar-se e a ganhar maior protagonismo no que 

concerne à funcionalidade individual desta população – os apoios. Este facto baseou-

se na modificação à forma como se passou a conceptualizar a dificuldade, 

considerando-se que a incapacidade da pessoa é, em grande parte, fruto da 

interacção desta num contexto que fracassa em lhe proporcionar os apoios 

necessários (Ortiz et al, 2010).   

A inclusão do conceito de apoios sob ponto de vista multidimensional da incapacidade, 

fortalecido pelo conceito de DID, converteu desta forma os apoios num elemento 

indispensável para entender as necessidades específicas das pessoas com 

dificuldades nas mais diversas áreas, agrupadas de acordo com as dimensões de 

qualidade de vida propostas (Schalock et, 2007) 

Em Portugal, ainda são poucos os trabalhos científicos que abordam as necessidades 

de apoio na população com DID, tornando-se útil um maior conhecimento e 

referenciação acerca desta temática nestes indivíduos. Desta forma, o presente 

estudo pretende dar continuidade ao que já feito nesta área e assim, comparar a 

percepção dos respondentes através da aplicação da Escala de Intensidade de 

Apoios. 

Na realização deste trabalho, foi utilizada uma amostra de 60 indivíduos (clientes, 

encarregados de educação/prestadores de cuidados e técnicos/auxiliares) e os 

resultados obtidos mostraram a existência de diferença significativa entre os indivíduos 

ao nível das actividades sociais, do emprego e da auto-representação.  

 

Palavras-Chave: Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental; Apoios; Escala de 

Intensidade de Apoios; Funcionalidade Humana; Auto-Determinação; Integração; 

Avaliação; Homogeneidade; Significância e Qualidade de Vida. 
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Abstract 

Most recent international research in the Intellectual and Developmental Disability field 

is leading to a paradigm shift with emphasis on support. The paradigm of supports and 

its measurement is also appearing as an object of international research.  

The supports paradigm within the ecological framework has challenged Portuguese 

research and practice, emphasizing the role played by the individual’s ability to cope 

with the demands of his/her environment, i.e., independent functioning (Ortiz et al, 

2010). 

The inclusion of the support concept in multidimensional view of IDD, has strengthen 

the supports’ role and impact in any intervention, allowing the understanding of the 

specific needs of people with difficulties in several areas, grouped according to the 

quality life’ dimensions (Schalock et al, 2007) 

In Portugal, however, studies on independent functioning or the measurement of 

supports needed by people with intellectual and developmental disabilities are scarce 

and there is imminent need for more knowledge about this question. Therefore, the 

goal of this study is to continue the work already done in this area and thus compares 

the perception of the respondents through the application of the Support Intensity 

Scale. 

In this study, it was used a sample of 60 individuals (clients, parents/carers and 

assistants) and the results showed the existence of significant differences between 

individuals in terms of social activities, employment and self-representation. 

 

 

Key-Words: Intellectual and Developmental Difficulties, Supports, Supports Intensity 

Scale; Human Functioning; Self-Advocacy; Integration; Evaluation; Homogeneity; 

Significance and Quality of Life 
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1. Introdução Teórica 

O presente trabalho surge no âmbito da dissertação de Mestrado em Reabilitação 

Psicomotora da Faculdade de Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa e 

tem como objecto de estudo a verificação da diferença de significância nas respostas 

por parte dos respondentes (cliente, encarregado de educação/prestador de cuidados 

e técnico/ profissional que acompanhe o cliente) na aplicação da Escala de 

Intensidade de Apoios (Thompson et al, 2004). 

Durante a realização deste trabalho, foi possível verificar ainda alguma limitação no 

que se refere à aplicação de escalas e instrumentos que avaliem a funcionalidade dos 

indivíduos com DID durante seu dia a dia, que permitam perceber que tipo de 

limitações ou apoios necessitam (Santos, 2007). 

A definição e conceptualização de DID tem sofrido uma grande evolução nas últimas 

décadas, muito se devendo a uma certa actualização dos paradigmas e na forma 

como a comunidade e o meio envolvente se inter-relacionam com este tipo de 

população. Assim, deixou de se relativizar a DID como um simples défice de 

aprendizagem e de Quociente de Inteligência (Verdugo & Bermejo, 2001), passando a 

considerar-se como uma dificuldade que se insere nas “limitações significativas ao 

nível do funcionamento intelectual e do comportamento adaptativo, que se expressam 

nas capacidades conceptuais, sócias e práticas, antes dos 18 anos de idade” 

(Schalock et al, 2010). 

Também Santos & Santos (2007), consideram que o paradigma da DID sofreu 

alterações nomeadamente ao nível da forma como é vista pela comunidade, 

passando-se de um modelo exclusivamente centrado nos défices da pessoa, para um 

modelo onde o focus se situa na (qualidade) de interacção entre o indivíduo e o meio. 

Nesta fase, o papel mediatizador do apoio assume a sua máxima importância, no 

sentido que se advoga, que ao serem fornecidos os apoios adequados às 

características e necessidades de cada indivíduo (com DID) o funcionamento 

individual, e consequentemente, a sua qualidade de vida irá melhorar 

substancialmente (Butterworth, 2002; Luckasson et al, 2002; Schalock et al, 2007; 

Schalock et al, 2010).  

Todos os indivíduos vivem num mundo interdependente e todos necessitam de uma 

diversidade de apoios de forma a funcionar no dia-a-dia. No entanto, o tipo e a 

intensidade dos apoios necessários pelas pessoas diagnosticadas com DID são 

diferentes dos da maioria da população. É neste sentido, que o constructo de 

necessidade de apoios se baseia, i.e., parte-se da premissa que o funcionamento 
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humano é influenciado pela congruência entre a capacidade individual e as exigências 

envolvimentais, de acordo com as expectativas relativas ao escalão etário e ao nível 

sócio-cultural onde cada sujeito (com e sem DID) se insere (Thompson et al, 2008). 

Ao atribuir-se grande importância ao meio envolvente, tornou-se fundamental avaliar e 

percepcionar que tipos de apoios são necessários neste tipo de população, para que 

sejam incluídas e participem na comunidade como membros activos. Este conceito de 

apoio, que é adaptado às necessidades específicas do indivíduo, é fundamental para 

os modelos teóricos de funcionamento humano sendo adoptado pela AAIDD 

(Luckasson, et al, 2002) e pelo sistema de classificação da Organização Mundial de 

Saúde (OMS, 2001).  

Consideraram-se quatro componentes para o processo de avaliação e planeamento 

de necessidades de apoio (Luckasson, et al, 2002; Thompson et al, 2002; Thompson 

et al, 2004): 1) identificação de experiências de vida desejadas e objectivos pessoais; 

2) determinação da Intensidade das Necessidades de Apoio (tipo, frequência e 

duração do apoio); 3) desenvolvimento do Plano Individual de Apoio; e 4) 

Monitorização, retornando-se à componente inicial, sempre que necessário  

As alterações que foram surgindo ao longo dos tempos ao nível da conceptualização 

dos apoios, originaram a necessidade de criar uma ferramenta que consiga medir a 

necessidade de apoios de determinada pessoa (Thompson et al, 2004). O 

aparecimento deste tipo de instrumentos de avaliação, consequentes à evolução da 

investigação nesta área, baseou-se nalguns pressupostos que poderão constituir-se 

como os principais pilares explicativos (Thompson et al, 2004): 

 a mudança nas expectativas em relação às pessoas com dificuldades: 

actualmente as expectativas são altas, estando incorporadas em políticas e 

práticas que precisam, necessariamente, de ferramentas práticas e estratégias, 

que forneçam uma exacta identificação e significado dos apoios 

individualizados disponíveis. Assim, transparece uma visão integradora, que 

confere diversos direitos à pessoa com dificuldades, “como a um indivíduo sem 

aparentes dificuldades”; 

 a descrição funcional da dificuldade: antes valorizava-se a descrição clínica, o 

que muitas vezes se verificava infrutífero e inadequado, uma vez que este tipo 

de tratamento era irrelevante para as reais necessidades da pessoa. Desta 

forma, procedeu-se à identificação dos apoios que o indivíduo necessita para 

um melhor desempenho na realização de tarefas na comunidade; 



25 
 

 as actividades apropriadas à idade cronológica da pessoa: no passado existia o 

pressuposto de que o desenvolvimento apropriado para a idade resultava do 

planeamento de actividades e experiências da vida diária, de acordo com a 

idade mental do indivíduo. Contudo, actualmente a importância passou a focar-

se no conhecimento da idade cronológica das necessidades, incluindo na 

atenção e no desenvolvimento da entrega de apoios segundo a idade 

cronológica, promovendo-se assim, a dignidade e o respeito que as pessoas 

merecem; 

 os serviços e apoios destinados ao consumidor: numa primeira fase, 

compreendeu-se que é, efectivamente, difícil endereçar as necessidades 

individuais de apoio, a não ser que essas necessidades se encontrem 

claramente identificadas e comunicadas. Assim, verificou-se que os serviços 

destinados ao consumidor estão directamente relacionados com a necessidade 

de existirem ferramentas que validem e reabilitem medidas de necessidade de 

apoios pessoais para estes indivíduos e para as suas famílias; e, finalmente: 

 as redes de apoio que providenciam apoios individualizados: pretendendo 

oferecer apoios nos mais diversos ambientes e situações. Permitem ao 

indivíduo aumentar o número de relações sociais iniciadas; o número de 

pessoas dedicadas ao êxito das pessoas com dificuldades aumenta, 

aumentando a capacidade da população em geral para incluir estes indivíduos. 

Neste sentido, surgiu então a necessidade de se procurar uma resposta à questão das 

necessidades pessoais dos indivíduos com DID, de forma a optimizar a sua 

funcionalidade e independência na vida diária, em que consigam assumir o seu papel 

de membro activo na comunidade onde se inserem, i.e., que apoios (tipos, frequência 

e intensidade) se devem providenciar? Em resposta a esta conceptualização, a 

AAIDD, desenvolveu esforços para corresponder a estas novas exigências, o que 

originou a Escala de Intensidade de Apoios (EIA) (Thompson et al., 2004). 

Da mesma forma que as Escalas de Comportamento Adaptativo, a Escala de 

Intensidade de Apoios lida com o típico desempenho nas actividades do dia-a-dia. 

Desta forma a EIA foi descrita como uma abordagem ao padrão e à intensidade dos 

apoios que uma pessoa necessita para participar com sucesso em actividades da vida 

diária. (Thompson et al, 2004).  

Qualquer instrumento de avaliação utilizado para a tomada de decisões com impacto 

na vida de cada indivíduo, deve ser examinado e continuamente melhorado. Por outro 
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lado, e dado a intervenção que ainda hoje se preconiza em Portugal (Santos, 2007) 

torna-se necessário perceber as expectativas de todos os intervenientes (clientes, 

encarregados de educação e técnicos) no processo do planeamento e design do plano 

de vida individual, para cada sujeito com DID (Thompson, Tassé & McLaughlin, 2008). 

 

2. Objecto de Estudo 

Antes de se iniciar este trabalho, foi visível a (ainda) pouca investigação ao nível da 

Investigação abordando a Avaliação de Intensidade de Apoios em populações com 

DID. Tal facto, foi de resto, percepcionado no acesso e relação mantida com as 

Instituições envolvidas neste estudo. Desta forma, numa tentativa de aprofundar o 

conhecimento deste tema, pretendeu-se realizar um estudo comparativo da percepção 

dos indivíduos, através das respostas de clientes, encarregados de educação/ 

prestadores de cuidados e técnicos/ profissionais que acompanhem o cliente, na 

aplicação da Escala de Intensidade de Apoios (Thompson et al, 2004). 

 

3. Amostra 

A amostra deste estudo é constituída por 60 indivíduos, que foram distribuídos por três 

grupos, consoante o seu papel: clientes, encarregados de educação/prestadores de 

cuidados e técnicos/profissionais. Relativamente aos clientes que participaram neste 

estudo, caracterizaram-se por serem institucionalizados, com Dificuldade Intelectual e 

Desenvolvimental, sendo 8 do género masculino (40% da amostra total) e 12 do 

género feminino (60% - tabela 1), com idades compreendidas entre os 18 e os 27 anos 

(tabela 2), sendo a média de idades de 21,4 anos. 

Tabela 1 – Distribuição da amostra por géneros 

Característica Frequência (n) Percentagem (%) 

Género 

Masculino 

Feminino 

 

8 

  12 

 

40% 

60% 

Durante o presente estudo surgiram algumas limitações, nomeadamente em relação 

ao número diminuto da amostra. Apesar de se ter procurado uma amostra equilibrada 

no que se refere ao género, à condição (todos os indivíduos com DID), à situação 
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actual (institucionalizados) e à idade dos participantes (entre os 18 e os 27 anos – 

tabela 2). 

Tabela 2 – Distribuição da amostra por escalão etário 

Característica Frequência (n) Percentagem (%) 

Idade 

18 

20 

21 

22 

24 

25 

26 

27 

Total 

 

6 

1 

2 

6 

2 

1 

1 

1 

20 

 

30% 

5% 

10% 

30% 

10% 

5% 

5% 

5% 

100% 

Não sendo um aspecto a considerar no processo de selecção da amostra, procurou-se 

ainda saber se os indivíduos presentes na amostra sabiam ler e/ou escrever, com a 

maioria dos indivíduos a afirmar que não sabia ler (80% - Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Distribuição da amostra pela capacidade de leitura e/ou escrita 

Característica Frequência (n) Percentagem (%) 

Literacia 

Não sabe ler nem escrever 

Sabe ler e/ou escrever 

 

16 

4 

 

 

80% 

20% 
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4. Instrumento: 

A Escala de Intensidade de Apoios 

A Escala de Intensidade de Apoios (EIA) foi desenvolvida durante um processo com 

diversas fases, que incluiu uma revisão da literatura elaborada até à data, assim como 

a elaboração de diversos estudos. A EIA apareceu numa fase em que se procurava 

uma mudança nas expectativas das pessoas com dificuldades, trazendo esta uma 

“nova” visão integradora que confere o direito à pessoa com dificuldades. (e.g.: aceder 

serviços públicos como pessoa dita normal). Thompson et al (2002) definiu-a como 

uma medida multidimensional que permite determinar a intensidade de apoios 

necessários num adulto. Este instrumento foi desenhado para avaliar as necessidades 

de apoio, determinar a intensidade dos mesmos, através de uma monitorização 

progressiva e uma avaliação dos resultados obtidos. Através da EIA, pode-se assim 

projectar os custos necessários de apoio e justificar o acesso a determinados tipos de 

fundos ou programas (e.g.: apoio no emprego; apoio na vida diária, entre outros). 

Esta escala permite descrever de forma funcional a dificuldade, em vez de efectuar 

uma análise médica/biológica (na maioria das vezes revelando-se infrutífera), 

elaborando por sua vez, uma descrição da performance em tarefas necessárias na 

sociedade e do funcionamento com sucesso na comunidade. Esta visão tem sofrido 

alterações ao longo dos tempos, o que originou a necessidade de criar uma 

ferramenta que consiga medir a necessidade de apoios de determinada pessoa 

(Thompson et al, 2004).  

A EIA baseia-se nas necessidades de apoio, em vez de destacar os défices, 

providenciando resultados directos e válidos. É uma escala fiável e transparente, i.e., 

apresenta um coeficiente de fiabilidade elevado para um instrumento de avaliação, e 

mede directamente o tipo, frequência e intensidade de apoios que o indivíduo 

necessita em 57 áreas distintas da vida em comunidade (num total de 85 áreas). A EIA 

é ainda uma escala de fácil utilização devido ao seu formato de entrevista com a 

família, amigos e com a própria pessoa, apesar de em Portugal ainda se sentir alguma 

resistência à sua utilização e utilidade. A sua cotação é bastante útil para o 

planeamento de um programa. 

 É uma escala com utilização internacional, estando traduzida para diversas línguas. É 

também uma ferramenta de capacitação, uma vez que dá ao indivíduo com DID, a 

oportunidade de planear a sua vida, a partir das suas escolhas (AAIDD, 2008).  
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Esta escala permite analisar o desenvolvimento relativamente à necessidade de 

apoios (Luckasson et al, 2002; Schalock et al, 2007; Schalock et al, 2010; Thompson 

et al, 2004; Thompson et al, 2008): 

 Oito áreas de apoio: Vida em casa; Vida Comunitária; Educação/Formação; 

Emprego; Saúde e Segurança; Comportamento; Social e Protecção e 

Advocacia; 

 Quatro áreas médicas/clínicas: cuidados respiratórios, assistência alimentar, 

cuidados de pele e outras necessidades médicas excepcionais; 

 Quatro áreas comportamentais: agressividade externamente dirigida, 

agressividade auto-dirigida, problemas de comportamento ao nível da 

sexualidade e outros problemas de comportamento de desafio. 

O desenvolvimento da respectiva avaliação individual e a elaboração de planos que 

procurassem suprimir as necessidades de Apoio de cada pessoa, permitiu assim 

identificar os domínios prioritários (e não só) de intervenção (Thompson et al, 2004). 

A EIA fornece uma ajuda importante na identificação destes domínios, permitindo uma 

adequação dos apoios e a das actividades que um indivíduo com DID deve ter. A 

Escala é descrita (Thompson et al, 2004) como tendo três secções (Tabela 4): 

 Secção 1: Escala de Intensidade de Apoios, constituída por 49 itens de 

actividades da vida, divididas em seis subescalas: actividades da vida diária; 

actividades da vida comunitária; actividades de aprendizagem ao longo da 

vida; actividades profissionais; actividades de saúde e segurança e actividades 

sociais; 

 Secção 2: Escala Suplementar de Protecção e Representação, é constituída 

por actividade de auto-representação, e não é utilizada para determinar o 

indíce da necessidade de apoios da EIA. Nestas duas secções (1 e 2) os itens 

são cotados, tendo em conta três factores de apoio: a frequência, o tempo 

diário e o tipo de apoio); e 

 Secção 3: Necessidades Excepcionais no âmbito do Apoio Médico e da 

Conduta, é composto por 15 condições médicas e 13 problemas de 

comportamento que são avaliados numa escala de 0 a 2, em que 0 

corresponde ao não necessitar de apoio, o 1 necessitar de algum apoio e o 2 

reflecte uma elevada necessidade de apoio. 

A EIA vai incidir no padrão e intensidade de apoios que um indivíduo necessita 

para conseguir participar em diferentes contextos e actividades, sofrendo influência 
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de cinco factores: necessidades excepcionais de apoio médico; necessidades 

excepcionais de comportamento; número e complexidades das actividades da 

vida; número e complexidade de envolvimentos e competência pessoal (Thompson 

et al, 2004): 

Tabela 4 – Escala de Intensidade de Apoios: Secções e Partes (Thompson et al, 2004) 

Secção 1  

Parte A: Actividades da Vida Doméstica (AVD) 

Parte B: Actividades da Vida Comunitária (AVC) 

Parte C: Actividades de Aprendizagem ao Longo da Vida (AALV) 

Parte D: Actividades de Trabalho e Emprego (ATE) 

Parte E: Actividades de Saúde e Segurança (ASS) 

Parte F: Actividades Sociais (AS) 

Secção 2 

Parte E: Actividades de Protecção e Defesa (APD) 

Secção 3 A 

Necessidades Excepcionais de Apoio Médico (NEAM): 

Cuidados Respiratórios 

Assistência na Alimentação 

Cuidados com a Pele 

Outros cuidados Médicos Excepcionais 

Secção 3 B 

Necessidades Excepcionais de Apoio no Comportamento (NEAC): 

Agressividade dirigida ao exterior 

Agressividade Auto-Dirigida 

Sexual 

Outros 

 

Em relação à frequência de apoio, ao tempo diária de apoio e ao tipo de apoio 

(presentes nas secções 1 e 2) as respostas do entrevistado podem variar entre 0 e 4 

valores, consoante as suas necessidades de apoio (Tabela 5). 

Após se calcular os valores de cada Secção, para a interpretação dos dados obtidos, 

os resultados das secções devem ser somados para que se obtenha o Indíce das 

Necessidades de Apoio, referentes às necessidades totais do indivíduo (Thompson et 

al, 2004). 
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Os resultados obtidos classificam quantitativamente as necessidades totais de apoio 

dos indivíduos inquiridos, sendo que quanto maior o resultado obtido, maior a 

necessidade de apoio que o individuo precisa. 

 

Tabela 5 – EIA: Cotação das respostas da Secção 1 e 2. 

 Chave de 
Pontuação 

 

Frequência Tempo Diário de 
Apoio 

Tipo de Apoio 

Com que frequência é necessário apoio 

nesta actividade? 

Num dia típico em 
que é necessário 
apoio nesta área, 
quanto tempo de 
apoio deve ser 
proporcionado? 

Que tipo de apoio deve ser 
proporcionado? 

0= nenhum ou menos de uma vez por mês 

1 = pelo menos uma vez por mês, mas não uma 

vez por semana 

2 = Pelo menos uma vez por semana, mas não 

uma vez por dia 

3 = Pelo menos uma vez por dia, mas não uma 

Vez a cada hora 

4 = a cada hora ou com mais frequência 

0 = Nenhum 

1 = Menos de 30 
minutos 

2 = Entre 30 
minutos a 2 horas 

3 = Entre 2 a 4 
horas 

4 = 4 horas ou 
mais 

0 = Nenhum 

1 = Monitorização 

2 = Pistas verbais ou gestuais 

3 = Ajuda física parcial 

4 = Ajuda física total 

 

 

5. Procedimentos 

Para se executar um estudo científico, devem ser reunidas uma série de condições 

indispensáveis à sua realização. É importante referir que durante todo o estudo foram 

garantidos o direito ao anonimato e à confidencialidade dos entrevistados, não 

havendo maneira de associar as respostas obtidas aos sujeitos. Não menos 

importante, será referir que antes da aplicação de qualquer questionário, procedeu-se 

ao pedido de autorização às instituições frequentadas pelos indivíduos da amostra, 

que por sua vez, pediram autorização aos encarregados de educação e aos técnicos 

responsáveis através de uma carta de consentimento. 

Todas as entrevistas foram aplicadas individualmente pelo autor, entre os meses de 

Dezembro de 2010 e Março de 2011 em 4 instituições do distrito de Portalegre. 

Durante a aplicação das escalas, foi distribuída uma ficha com as respostas possíveis 

e respectiva cotação. Esta estratégia serviu para facilitar uma melhor noção e 
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interpretação do que era perguntado, apesar de muitas vezes esta estratégia não 

tenha sido positiva. Tal acontecimento, deve-se ao facto de grande parte dos 

entrevistados (clientes e alguns encarregados de educação) não saberem ler. 

Todos os questionários foram respondidos pelos clientes, assim como pelos seus 

encarregados de educação e técnicos/ auxiliares que os acompanham na instituição.  

Ao longo das entrevistas, foi possível verificar que alguns técnicos ou auxiliares das 

instituições não tinham uma imagem aproximada das reais necessidades dos clientes, 

assim como os clientes não tiveram, por algumas vezes, a percepção das suas 

dificuldades. Por outro lado, notou-se a preocupação de alguns pais em sobrevalorizar 

o comportamento e capacidade dos seus filhos, manifestando também expectativas 

elevadas e, de certa forma, desfasadas da realidade. 

Explica-se assim, a importância do estudo, permitindo uma primeira abordagem à 

forma como os clientes, os técnicos e os pais/encarregados de educação 

percepcionam a mesma situação, de acordo com as próprias expectativas e baseados 

nos seus backgrounds específicos. 

Após a recolha dos dados, realizou-se uma análise dos mesmos através do programa 

IBM SPPS Statistics 19, com o objectivo de verificar, nomeadamente, a diferença 

significativa nas respostas entre as partes. 

 

6. Resultados 

Ao realizar-se uma análise dos resultados obtidos (Tabela 6), verifica-se que os 

valores de homogeneidade das secções são todos significativos, ou seja, superiores a 

.05, à excepção do valor da Secção 1F (Actividades Sociais) que corresponde a .003, 

não existindo homogeneidade nesta Secção.  

Posteriormente, efectuando-se uma ANOVA, verifica-se que todos os valores são 

significativos (superiores a .05), à excepção dos valores da Secção E1 (Actividades de 

Saúde e Segurança) e da Secção F1 (Actividades Sociais), que obtiveram valores de 

.004 e .020, respectivamente. Existe diferença significativa entre as três partes 

(clientes, encarregados de educação/prestadores de serviços e técnicos/auxiliares). 

Por outro lado, o valor obtido na Secção 2E (Actividades de Protecção e 

Representação) é de .091, pelo que se considerou como marginalmente significativo.  

Como nos valores das Secções 1E e 1F existiu diferença significativa, avançou-se 

para a realização de um teste de Welch, apresentando estas Secções novamente 
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valores inferiores a .05, confirmando a sua diferença. A Secção 2E voltou a apresentar 

um valor marginalmente significativo de .077. 

No sentido de se compreender melhor onde, eventualmente, podiam residir as 

diferenças nas respostas das partes, realizou-se o teste LSD (Tabela 7). Observando 

os resultados, destaca-se o facto das diferenças significativas em 1E, se verificarem 

entre Clientes e Pais (.015) e entre Clientes e Técnicos (.001). Por outro lado, na 

Secção 1F, as diferenças significativas mantêm-se entre Clientes e Pais (.010), entre 

Clientes e Técnicos (.025). Por sua vez, na Secção 2E, a diferença significativa 

verifica-se entre Clientes e Técnicos (.041). 

Este facto, pode ter sido influenciado pelos itens da EIA, nomeadamente nestas três 

secções referidas acima, que muitas vezes eram desconhecidos para os 

entrevistados, ou seja, algumas das perguntas feitas foram consideradas pelos 

indivíduos (nomeadamente, clientes e pais) como muito complexas, talvez pelo 

desconhecimento relativamente a algumas temáticas desta área e das suas 

problemáticas.  

Observando os resultados obtidos, pode-se colocar, também, a hipótese da 

intervenção em Portugal nesta área, se focar, na sua grande maioria, em objectivos e 

resultados a curto prazo, “desinvestindo” em promover a obtenção de objectivos a 

médio e longo prazo. É certo que resultados a curto prazo são rapidamente visíveis, 

no entanto, seria um “erro” desprezar objectivos mais morosos e que se preocupem 

com aspectos aparentemente mais complexos mas também inquestionavelmente 

promotores da funcionalidade e autonomia do indivíduo com DID (e.g.: Actividades de 

Saúde e Segurança e Actividades de Trabalho e Emprego).  
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Tabela 6: Resultados das Médias, Desvio Padrão e Significância 

Secções  Média Desvio 

Padrão 

Sig. 

(Homogeneidade) 

Sig. 

(ANOVA) 

 Sig.    

(Welch) 

Secção 1A     Clientes      10,10            7,64 

                       Pais             12,55           9,65                   .400                        .551                          .522 

                       Técnicos     12,66            7,18         _________________________________________ 

Secção 1B     Clientes       11,45          10,33 

                       Pais              9,45            6,03                   .116                        .759                          .757 

                       Técnicos     10,20            8,82         _________________________________________  

Secção 1C     Clientes      15,10           10,64                  

                       Pais            15,95           11,94                  .235                        .905                          .894 

                       Técnicos     16,60            9,16        __________________________________________ 

Secção 1D     Clientes       10,80           9,32 

                       Pais             14,25          11,31                  .161                        .369                          .336 

                       Técnicos     14,65            7,09        __________________________________________ 

Secção 1E     Clientes      10,75            9,23  

                       Pais            17,20            7,61                   .356                        .004                          .008 

                       Técnicos     19,55            7,51         __________________________________________ 

Secção 1F     Clientes        2,75            3,32 

                       Pais              7,10            6,89                   .003                        .020                          .006 

                       Técnicos       6,50           4,56         __________________________________________ 

Secção 2E     Clientes       15,90          7,51 

                       Pais             20,45          9,07                    .766                        .091                          .077 

                       Técnicos      21,45          8,46 

 

 

Nota: valor considerado significativo a partir de .05 
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Tabela 7: Resultados da diferença significativa (LSD) entre 1E, 1F e 2E  

 Secções               Respondentes                     Sig. (LSD) 

1E 

 

 

 

 

 

 

1F 

 

 

 

 

 

2E 

1.Clientes 

_________ 

2.Pais         

_________ 

3.Técnicos 

_________ 

 

1.Clientes 

_________ 

2.Pais 

_________ 

3.Técnicos 

_________ 

 

1.Clientes 

_________ 

2.Pais 

_________ 

3.Técnicos 

2.Pais 

3.Técnicos 

1.Clientes 

3.Técnicos 

1.Clientes 

2.Pais 

 

2.Pais 

3.Técnicos 

1.Clientes 

3.Técnicos 

1.Clientes 

2.Pais 

 

2.Pais 

3.Técnicos 

1.Clientes 

3.Técnicos 

1.Clientes 

2.Pais 

  .015 

.001 

.015 

.366 

.001 

.366 

 

.010 

.025 

.010 

.713 

.025 

.713 

 

.091 

.041 

.091 

.707 

.041 

.707 

 

 

Nota: valor considerado significativo a partir de .05 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Tabela 8 – Média das respostas dos inter respondentes por Secção 

 

Nota: apesar dos valores de resposta poderem variar entre 0 e 104 pontos nas secções, optou-se por 

realizar a tabela com valores entre 0 e 25 pontos, indo ao encontro dos resultados obtidos. 

 

Tabela 9 – Média dos inter respondentes para o Índice das Necessidades de Apoio (INA) 

 

Nota: apesar dos valores dos totais poderem variar entre 0 e 561 pontos nos Indíces das Necessidades 

de Apoio, optou-se por realizar a tabela com valores entre 0 e 90 pontos, de acordo com os resultados 

obtidos. 
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7. Discussão dos Resultados 

O presente estudo foi realizado através da aplicação e avaliação da necessidade de 

apoio numa amostra de 60 indivíduos com DID. Foi importante aplicar a EIA aos 

clientes, prestadores de cuidados (pais) que os acompanham fora da instituição e aos 

técnicos que os acompanham dentro da instituição, de forma a obter uma ideia da sua 

imagem relativamente às dificuldades e competências do indivíduo com DID no seu 

dia-a-dia. Desta forma, numa primeira fase achou-se pertinente realizar um breve 

estudo sobre a população em causa e do instrumento utilizado – a EIA, tendo a 

análise estatística permitido a comparação de resultados entre as respostas das três 

partes inquiridas, assim como detectar em que secção existiu uma diferença 

significativa de respostas dos respondentes. 

Após a análise dos resultados obtidos neste estudo pode-se colocar a hipótese das 

necessidades de apoio desta população, percepcionadas por quem acompanha estes 

indivíduos no seu dia-a-dia, ser algo desajustada e inconsistente, não correspondendo 

à sua realidade. 

Este facto pode ser justificado pela pouca autonomia dada ao indivíduo com DID por 

parte de quem o acompanha na sua vida diária, não permitindo que este seja capaz de 

se desenvolver autonomamente, sendo este “protegido” (leia-se, super-protegido) nas 

escolhas que deveria realizar. Desta forma, é fundamental aumentar o investimento 

nos planos de intervenção desenhados pelas instituições, nomeadamente em áreas 

até aqui algo esquecidas como a auto-determinação. Para Bach & Rioux (1996 cit in 

Santos & Santos, 2007) a auto-determinação refere-se à liberdade e capacidade de 

escolha e tomada de decisões por parte do próprio indivíduo, sendo que quanto mais 

controlo os indivíduos têm sobre as suas escolhas, maior capacidade têm para lidar 

com o stress e com as situações imprevistas (Whemeyer et al, 2007). 

Numa tentativa de compreender os valores obtidos, foram várias as hipóteses 

explicativas colocadas. Assim, para as situações onde a diferença entre as três partes 

respondentes foi mais significativa, apontam-se como possíveis razões: 

 a amostra do estudo ser reduzida comparando com outros estudos; 

 o pouco conhecimentos por parte dos técnicos, pais e próprios clientes em relação 

às necessidades de apoio do sujeito com DID, no seu dia a dia em questões pouco 

trabalhadas pelas instituições ao nível Social, Empregabilidade, Saúde, Protecção 

e Segurança do indivíduo com DID; 
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 por outro lado, ao longo dos questionários as perguntas e conceitos foram muitas 

vezes incompreendidos pelos clientes e alguns pais, nomeadamente ao nível do 

Tempo Diário de Apoio. Esta dificuldade ao nível da percepção e noção espácio-

temporal, pode ter influenciado as respostas quer dos clientes, quer de alguns 

pais; 

 pode-se ainda equacionar que o tipo de itens presentes nas secções 1.D, 1.E e 1.F 

envolvem tarefas de participação activa em actividades profissionais, sendo ainda 

uma competência a explorar no âmbito do mercado laboral nacional, ou outras 

tarefas que exigem a decisão por parte do próprio ou ainda, as questões mais 

relacionadas “com as relações íntimas e amorosas” que se constituem como um 

grupo de competências consideradas como “secundárias e irrelevantes” no 

panorama da intervenção com as populações em questão; 

 a complexidade da cotação pode ter influenciado as respostas dos entrevistados, 

devido à sua exigência sobre domínios muito específicos da Vida Diária do 

indivíduo. Este facto pode ser resultado da exigência de uma resposta concreta 

para aspectos temporais e de frequência, condicionando a resposta a dar com 

hipóteses que possivelmente os entrevistados não se habituaram a percepcionar. 

Ainda que tenha existido uma maior facilidade de resposta ao nível do tipo de 

apoio, também esta área pode ter sido influenciada pelo pressuposto anterior. 

Apesar dos valores baixos na Secção 2, tendo em conta a revisão dos vários estudos 

em que não se analisou os itens desta secção (assim como da Secção 3), foi 

impossível comparar estes resultados. Este facto é, possivelmente justificado pela 

escassa intervenção, a nível nacional, feita no domínio da Defesa, Protecção e Auto-

Representação em indivíduos com DID, devendo ser revisto este aspecto na 

elaboração dos planos de intervenção que pretendam promover as actividades 

independentes da vida diária. 

Analisando a média das respostas de cada respondente da EIA (Tabela 8), verifica-se 

uma certa parecença nos resultados para a Secção 1.A, 1.B e 1.C, enquanto que nas 

restantes secções é observável uma discrepância de resultados entre as partes 

intervenientes. Este facto pode ser influenciado por uma maior aposta nas áreas 

Comunitárias, Domésticas e das Aprendizagens, não se verificando o mesmo em 

áreas relacionadas com a auto-determinação, nomeadamente nas áreas da Saúde, 

Segurança e Protecção, situação que parece corroborar as ideias de Santos (2007), 

no estudo comparativo do nível de comportamento adaptativo em populações com 

DID. 
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Por outro lado, analisando as médias dos Índices das Necessidades de Apoio das três 

partes (Tabela 9), pode-se verificar uma maior aproximação dos resultados dos 

Encarregados de Educação e dos Técnicos, ao invés dos resultados dos clientes que 

apresentam um maior distanciamento em relação a estes. Este facto pode ser 

justificado pela forma como o próprio indivíduo com DID olha para o seu desempenho 

diário, analisando as competências nas tarefas, e correspondente funcionalidade, de 

forma mais positiva do que os outros respondentes. Analisando os resultados do 

presente estudo, destacou-se assim que: os Encarregados de Educação e os 

Técnicos consideram que o indivíduo com DID tem uma maior necessidade de Apoios, 

enquanto que o próprio Cliente se considera capaz de desempenhar um maior número 

de tarefas, com uma menor frequência, tempo diário e tipo de apoio. 

 

8. Conclusão Geral 

De acordo com os conceitos revistos através da revisão da literatura existente, 

estabeleceram-se alguns paralelismos entre os indivíduos com DID e as suas 

necessidades, com a importância de identificar estas mesmas necessidades e 

potenciar a sua vivência no dia-a-dia de forma integrada e inclusiva na sociedade. 

Esta visão deve sempre ter em conta a promoção de aspectos fundamentais, como a 

sua capacidade de se adaptar às exigências do meio que envolve cada uma das 

pessoas em causa, assim como das pessoas que a rodeiam (família, amigos, 

prestadores de cuidados, entre outros). 

Uma forma específica e concreta de identificar, de acordo com as novas perspectivas, 

as necessidades de apoio individuais é a avaliação e interpretação de escalas 

elaboradas para o efeito (e.g., Escala de Intensidade de Apoio), que permitem a 

elaboração de um plano específico de Apoio integrado na pessoa e no seu ambiente. 

Através deste plano, é possível assim delinear e optimizar as estratégias a utilizar num 

processo de intervenção mais funcional e que procura potenciar a autonomia a vida da 

pessoa na comunidade. 

Após a especificação das áreas prioritárias de intervenção, uma ferramenta que se 

mostra útil no processo de intervenção com pessoas com DID será, efectivamente, a 

intervenção psicomotora. Através das suas características e objectivos específicos ao 

nível dos programas de estimulação, de reabilitação psicomotora e de competências 

pessoais, este tipo de intervenção constitui-se como algo que permite enquadrar a 

pessoas nas suas reais necessidades e nos seus obstáculos, de forma a poder 
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ultrapassá-los com o menor ou maior tipo ajudas (relativamente à frequência, ao tipo 

de apoio e tempo necessário). 

Um dos aspectos que este trabalho revelou foi a possibilidade de, nas instituições que 

intervenham directamente com a DID, estar-se neste momento a apostar mais em 

determinadas áreas ditas de “manutenção” e aprendizagem, não arriscando em 

direccionar os objectivos a trabalhar com esta população para áreas que promovam as 

questões da auto-determinação e auto-representação. Estes novos conceitos 

subentendem “o meio pelo qual as pessoas adquirem maior controlo sobre as 

decisões que afectam as suas vidas; ou como mudanças em direcção a uma maior 

igualdade nas relações sócias de poder, nomeadamente ao nível das relações com 

quem o individuo detém recursos, legitimidade, autoridade e/ou influência” (Laverack & 

Labonte, 2000). 

Santos (2010) considera que a planificação do processo de intervenção deve conduzir 

a uma educação mais ambiciosa, onde os conteúdos académicos deixam de ser 

unicamente prioritários, para que paralelamente se estimulem as capacidades de 

crítica e raciocínio, promovendo o reconhecimento dos direitos e responsabilidades de 

todos os cidadãos, devendo estes assumir o seu próprio papel na sociedade. 

 Com a perspectiva de um processo dinâmico e acompanhado, em que se obtenha 

uma avaliação concreta das necessidades individuais, uma boa leitura da informação 

obtida promove uma melhor intervenção a e a respectiva manutenção de todo o 

processo. Poderá assim ser mais coerente acreditar, que se possam atingir níveis 

pessoais de Independência na Vida Diária apropriados em pessoas com DID, não 

pondo a pessoa com as suas características e dificuldades à margem da comunidade 

logo à partida. 

Durante o processo de investigação, identificaram-se algumas limitações que 

impediram o sucesso da actividade, sendo pertinente realizar algumas recomendações 

para estudos que possam num futuro próximo incidir sobre esta área: 

 Amostra diminuta: uma das limitações deste estudo foi o número reduzido 

dos participantes da amostra, que por si só, pode ter condicionado os 

resultados obtidos – desta forma, recomenda-se, em estudos futuros, a 

utilização de uma amostra maior; 

 Teste Reteste: o facto de não ter sido feito mais do que uma aplicação da EIA 

a cada uma das partes, pode ter condicionado de certa forma as suas 
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respostas, dado este instrumento ainda ser pouco conhecido e utilizado, 

verificando-se dificuldades de resposta nalgumas situações inquiridas; 

 Complexidade e Morosidade da Escala: ao longo da aplicação da EIA, foi 

observada a grande dificuldade dos indivíduos com DID, dos pais e até de 

alguns técnicos, em compreender alguns dos itens questionados, assim como 

em percepcionar qual a resposta a dar (ou porque a tarefa não se colocava ao 

indivíduo avaliado, ou porque a intervenção não recaía sobre determinadas 

tarefas...). Por outro lado, grande parte dos técnicos, ao longo das entrevistas 

revelou algum desconforto devido à quantidade de perguntas. 

 Expectativas dos entrevistados: durante as entrevistas, foi visível o 

desconforto de alguns entrevistados para responder a questões em que 

revelavam maiores dificuldades. Da mesma forma, alguns pais tentaram muitas 

vezes dar a resposta consoante a expectativa que tinham do seu filho, muitas 

vezes não correspondendo à realidade; 

 Existência de poucos estudos na área: na análise de dados, verificaram-se 

algumas dificuldades em comparar os resultados obtidos com outros estudos 

devido ao pouco número destes na área. 

Por fim, recomenda-se que em futuras investigações neste âmbito, que envolvam a 

aplicação de escalas neste tipo de população, se tenha em atenção alguns aspectos, 

tais como: 

 dar a conhecer previamente a Escala a clientes, técnicos e pais, por forma a 

sentirem-se mais à vontade e a diminuir o tempo de aplicação da mesma, ao 

mesmo tempo que se podem aproveitar as técnicas de focus group/acções de 

formação para a definição e clarificação de conceitos, familiarização da filosofia 

e pressupostos de uma avaliação desta natureza, para uma mais fácil 

compreensão e resposta às questões colocadas; 

 em amostras maiores, um dos aspectos a ter atenção será o facto de se aplicar 

a escala mais do que uma vez. Com uma amostra superior, sem dúvida que 

seria um aspecto pertinente para se atingir uma melhor consistência das 

respostas dadas pelos entrevistados. 

 outro dos aspectos que deve ser tido em atenção, será o facto de num futuro 

próximo, cada uma das entrevistas ser realizada por dois ou mais 

entrevistadores ao mesmo respondente, de forma a avaliar a Escala de forma 
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mais concisa e correcta, tal como a sugestão de Thompson, Tassé & 

McLauglin (2008) no seu estudo;   

 adaptar as escalas às características e dificuldades de cada pessoa, conforme 

as suas necessidades, nomeadamente através da simplificação da linguagem 

e do tipo de actividades presente nos itens. O objectivo seria promover uma 

melhor percepção ao entrevistado quando questionado; 

 alterar a ordem de apresentação dos critérios de cotação, tal como vêm 

descritos nas fichas de registo da EIA, posicionando em primeiro lugar a 

identificação do tipo de apoios, em detrimento da frequência do mesmo. 

A avaliação e a identificação dos múltiplos domínios da vida diária (pela escala de 

comportamento adaptativo versão portuguesa de Santos e Morato, 2004; Santos & 

Morato, 2007; Santos & Morato, 2009) associada à determinação dos apoios que 

deverão ser providenciados (e não com base em critérios meramente economicistas) 

denota potencial na compreensão do tipo de intervenção (mais adequada e 

individualizada) a implementar.  

Apesar da conceptualização e paradigma da DID ainda apresentarem questões 

complexas, é consensual a noção de que a DID implica limitações ao nível intelectual 

e do comportamento adaptativo, encontrando-se o enfoque da sua definição nas áreas 

fortes, contextos e necessidade de apoios individual, de forma a melhorar a sua 

qualidade de vida e a promover a sua plena participação na sociedade (Belo, 

Caridade, Cabral & Sousa, 2008; Schalock et al, 2010). 
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