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«A doença é vista como uma marca da personalidade:  

a saúde é coletiva, a doença é individual: 

“A ideia de uma perfeita saúde é apenas cientificamente interessante. 

 A doença tem a ver com a individualização”» 

(Gonçalo Tavares, Atlas do Corpo e da Imaginação, 2013, p.318) 
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Enquadramento 

 

A presente investigação surge no âmbito da dissertação do Mestrado em Reabilitação 

Psicomotora da Faculdade de Motricidade Humana, no ramo de Atividade de 

Investigação, tendo como principal objetivo examinar o perfil de proficiência motora e o 

comportamento adaptativo em adultos com Síndrome de Williams. 

A avaliação do desenvolvimento motor e do comportamento adaptativo é 

relevante tanto para fins científicos como clínicos, uma vez que a reabilitação será 

reforçada pelo conhecimento do fenótipo comportamental específico de um grupo de 

indivíduos com Síndrome de Williams. Deste modo, o presente trabalho visa ajudar os 

pais e profissionais a melhor compreender alguns comportamentos e necessidades, de 

modo a serem capazes de fornecer melhores intervenções e criar uma melhor inclusão 

na comunidade.  

A presente investigação será assim constituída por apenas um artigo. Numa 

primeira fase, de caráter teórico, será realizada uma revisão bibliográfica da literatura 

existente sobre a Síndrome de Williams. A revisão incidirá principalmente na etiologia, 

critérios de diagnóstico, descrição de alterações neurológicas e principais traços 

característicos ao nível cognitivo, do funcionamento executivo, da linguagem, 

processamento visuoespacial, personalidade, desenvolvimento motor e comportamento 

adaptativo.  

Esta caracterização da síndrome e síntese do estado da arte servirá de base para 

uma segunda parte, no qual será realizado um estudo exploratório de avaliação da 

proficiência motora e do comportamento adaptativo e problemas de comportamento 

num grupo de adultos com SW.  
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Avaliação do Perfil de Proficiência Motora e do 
Comportamento Adaptativo na Síndrome de Williams 

 

Resumo 

A Síndrome de Williams (SW) é uma perturbação genética rara do 
neurodesenvolvimento caracterizada por alterações sensoriais, cognitivas e 
neuroanatómicas. O fenótipo comportamental da SW inclui um perfil cognitivo e de 
personalidade incomum, caracterizado por hípersociabilidade; funções preservadas no 
domínio da linguagem e do reconhecimento facial; e consideráveis dificuldades 
intelectuais, com extremas dificuldades visuomotoras que interferem nas atividades da 
vida diária. A avaliação da proficiência motora e do comportamento adaptativo é 
relevante tanto para fins científicos como clínicos, uma vez que a reabilitação será 
reforçada pelo conhecimento do fenótipo comportamental específico que pode ser 
esperado.  
Deste modo, a presente investigação visa avaliar o perfil de proficiência motora e o 
comportamento adaptativo de um grupo de adultos com SW (n=6). Para este efeito, foi 
utilizada a forma reduzida do Teste de Proficiência Motora de Bruininks-Oseretsky 
(TPMBO -2) e a Escala de Comportamento Adaptativo versão portuguesa (ECAP); cujos 
resultados foram analisados do ponto de vista descritivo. 
Os resultados confirmaram a existência de dificuldades motoras e alguns domínios 
adaptativos prejudicados, que podem ou não estar relacionados entre si. 
Com base nos resultados as dificuldades motoras e adaptativas na SW podem estar 
relacionadas com diversas outras varáveis, aqui exploradas descritivamente. 
 
Palavras - Chave: Síndrome de Williams; Proficiência Motora; Comportamento 
Adaptativo; Problemas de Comportamento; Desenvolvimento Motor; Motricidade; 
Funcionalidade 
 

Abstract 

Williams Syndrome (WS) is a rare genetic disorder characterized by 
neurodevelopmental sensory, cognitive and neuroanatomical changes.  
The behavioral phenotype includes unusual cognitive and personality profiles 
characterized by hypersociability; preserved functions in the areas of language and facial 
recognition; and considerable intellectual difficulties with extreme visuomotor difficulties 
that interfere with activities of daily living. The evaluation of motor proficiency and 
adaptive behavior is relevant both for scientific and clinical purposes, since the 
rehabilitation will be reinforced by knowledge of the specific behavioral phenotype that 
can be expected. 
Thus, this research aims to evaluate the motor proficiency profile and adaptive behavior 
of a group of adults with WS (n = 6). For this purpose, were used the short form of 
Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (TPMBO-2) and the Adaptive Behavior 
Scale Portuguese version (ECAP); whose results were analyzed from a descriptive 
viewpoint. 
The results confirmed the existence of motor difficulties and some diminished adaptive 
areas which may or may not be related to each other. 
Based on the results, motor and adaptive difficulties in WS may be related to several 
other variables, descriptively explored here. 
 
Key words: Williams Syndrome; Motor Proficiency; Adaptive Behaviour; Behaviour 
Problems; Motor Development; Functionality 
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Introdução 

A Síndrome de Williams (SW) é uma perturbação genética rara do 

neurodesenvolvimento caracterizada por alterações sensoriais, cognitivas e 

neuroanatómicas. O fenótipo comportamental da SW inclui um perfil cognitivo único e 

traços de personalidade e socio-emocionais incomuns, caracterizado por funções 

preservadas no domínio da linguagem e do reconhecimento facial em oposição a 

consideráveis dificuldades intelectuais, com extremas dificuldades visuomotoras que 

interferem nas atividades da vida diária. No entanto, quando o estímulo visual envolve 

rostos, os indivíduos com SW são frequentemente comparáveis aos controlos na 

perceção visual, reconhecimento e discriminação de rostos (Bellugi, Lichtenberger, 

Jones, Lai, & St. George, 2000). 

Relativamente ao domínio socio emocional tendem a ser extremamente 

extrovertidos e amigáveis, demonstrando hípersociabilidade mesmo com estranhos; ao 

mesmo tempo que temerosos e ansiosos quando colocados em situações 

desconhecidas ou mudanças inesperadas (Semel & Rosner, 2003). 

A nível motor são descritas dificuldades no equilíbrio; coordenação global; 

marcha; descida de escadas; deslocações em superfícies irregulares; adequação do 

tónus muscular; problemas de propriocepção; controlo visuomotor; velocidade dos 

membros e destreza; coordenação motora fina; tarefas não-verbais com cognição 

visuoespacial; e planeamento motor (Almeida & Formiga, 2010; Almeida & Tavares, 

2010; Barozzi et al., 2013) 

No que respeita ao comportamento adaptativo investigações apontam para a 

socialização como uma força relativa em adultos, e a comunicação a tornar-se a área 

mais fraca, sendo nalguns estudos ultrapassada pelo funcionamento motor e pelas 

atividades de vida diária, e noutros não. Para além disso, o aumento da idade 

cronológica foi associado com menor vida em comunidade e menor interação 

social/habilidades de comunicação (Brawn & Porter, 2014; Davies, Howlin, & Udwin, 

1997; Greer, Brown, Pai, Choudry, & Klein, 1997; Hahn, Fidler, & Hepburn, 2014; Howlin, 

Elison, Udwin, & Stinton, 2010). 

Quanto aos comportamentos desajustados, o perfil de personalidade dos 

indivíduos com SW foi associado com relatos de níveis elevados de ansiedade e medos, 

problemas de atenção, distração, impulsividade, baixa tolerância à frustração, falta de 

capacidade de adaptação (e.g., dificilmente em se ajustar a novas situações, 

dificuldades em seguir instruções, etc.), e atividade atípica (e.g., hiperatividade e 

agitação, etc. (Einfeld, Tonge, & Rees, 2001; Rowe, 2007). 
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A avaliação da proficiência motora e do comportamento adaptativo é relevante 

tanto para fins científicos como clínicos, uma vez que a reabilitação será reforçada pelo 

conhecimento do fenótipo comportamental específico que pode ser esperado (Di Nuovo 

& Buono, 2011). Deste modo, o presente trabalho visa ajudar os pais e profissionais a 

melhor compreender alguns comportamentos e necessidades, de modo a serem 

capazes de fornecer melhores intervenções e criar uma melhor inclusão na comunidade.  

O presente estudo tem como objetivo consolidar e expandir o conhecimento atual 

sobre a proficiência motora e a funcionalidade de um grupo pertencente a uma 

população adulta com SW. 

Para tal, numa primeira fase, de caráter teórico, é realizada uma revisão 

bibliográfica da literatura existente sobre a Síndrome de Williams. A revisão incide 

principalmente na etiologia, critérios de diagnóstico, descrição de alterações 

neurológicas e principais traços característicos ao nível cognitivo, da linguagem, 

processamento visuoespacial, personalidade, funcionamento executivo, 

desenvolvimento motor e comportamento adaptativo.  

Seguidamente é realizado um estudo exploratório de avaliação da proficiência 

motora e do comportamento adaptativo e problemas de comportamento num grupo de 

adultos com SW (n=6), com a aplicação de dois instrumentos de avaliação - Teste de 

Proficiência Motora de Bruininks-Oseretsky, 2ª Edição (Bruininks & Bruininks, 2005) e 

Escala de Comportamento Adaptativo versão portuguesa (Santos & Morato, 2004). 

Tendo em conta a grande variabilidade clínica comumente associada com a SW 

e o pequeno tamanho da presente amostra justifica, opta-se por uma metodologia de 

natureza descritiva que facilita a descrição dos traços principais dos indivíduos e permite 

aprofundar a interação entre as características e envolvimento particulares de cada 

indivíduo e os seus resultados. 

1 Caracterização da Síndrome de Williams  

A Síndrome de Williams (SW) foi pela primeira vez identificada como uma entidade 

clínica distinta em 1961 por um médico cardiologista neozelandês, John Williams, que 

descreveu um grupo de quatro crianças com estenose aórtica supra-valvular, uma 

conformação facial insólita e défice cognitivo (Williams, Barratt-Boyes, & Lowe, 1961). 

No ano seguinte foi igualmente descrita na Europa de forma independente, por Alois J. 

Beuren (Beuren, Schulze, Eberle, Harmjanz, & Apitz, 1964), motivo pelo qual é por 

vezes também designada Síndrome de Williams-Beuren. 

Durante a década de 80 diversos estudos tiveram lugar, sendo que o trabalho de 

Bellugi e colegas destacou a aparente dissociação entre preservação da linguagem e 

dificuldades visuoespaciais. Esta discussão levou à inclusão da SW no debate sobre a 
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modularidade da cognição. Os estudos sobre a SW atingiram o seu auge em meados 

da década de 90, aquando da sua classificação como uma perturbação genética com 

prevalência estimada de 1 em cada 20.000 a 50.000 nascimentos e que inclui um 

conjunto altamente incomum de características (Semel & Rosner, 2003). 

A classificação como uma Perturbação Genética ocorreu em 1993 quando Ewart 

e colegas relacionaram a SW com uma deleção do gene da Elastina (Ewart et al., 1993). 

Geneticamente, a SW é devida a uma micro deleção homozigótica, isto é, a perda de 

uma das cópias dos genes, de aproximadamente 25 genes no braço longo do 

cromossoma 7 (banda 7q11.23) entre os marcadores polimórficos D7S1816 e 

D7S489B, incluindo o gene da elastina (ELN), LIMK, STX1A, GTF2I, clip2 

(anteriormente CYLN2) GTF2IRD1 e NCF1 (Levitin et al., 2003). O gene ELN está 

afetado em aproximadamente 96% dos casos de SW, o que justifica a sua investigação 

para confirmação diagnóstica (Ewart et al., 1993). Embora a etiologia seja conhecida, o 

diagnóstico precoce da SW pode ser difícil tendo em conta a variabilidade das suas 

manifestações clínicas. Com a evolução da citogenética a deleção do gene ELN pode 

ser identificada pelo estudo da região 7q11.23 através da tecnologia de hibridização in 

situ por fluorescência (FISH). 

Acredita-se que a perda deste material genético causa alterações do neuro 

desenvolvimento que por sua vez resultam no fracionamento das capacidades mentais. 

Alguns desses genes atuam em conjunto e são responsáveis por problemas cognitivos, 

enquanto outros podem causar problemas morfológicos, como as malformações 

cardíacas presentes na síndrome (Levitin et al., 2003). 

Atualmente a SW é considerada uma perturbação neurogenética do 

desenvolvimento, com igual prevalência em ambos os géneros. Diversos estudos ao 

longo dos anos estimaram uma prevalência de cerca de 1/20.000 nascimentos, embora 

num recente estudo epidemiológico Norueguês tenha sido sugerida uma prevalência de 

1/7500 nascimentos (Axelsson, 2005). 

1.1 Estrutura e Funcionamento Cerebral 

Do ponto de vista neuroanatómico, os estudos apontam para a existência de uma 

redução do volume cerebral (cerca de 13%) (Reiss et al., 2000; Thompson et al., 2005). 

Este défice é principalmente devido a uma redução significativa do volume de 

substância branca (15 – 21%) nas áreas posteriores, total na área do corpo caloso, com 

particular incidência nas áreas do esplénio e istmo (Gonçalves et al., 2004) bem como 

de uma redução do volume de líquido cefalorraquidiano em relação aos controlos 

(Sampaio, Sousa, Fernandez, et al., 2008). 
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Quanto à redução de massa cinzenta (6 a 8%,), esta é registada de modo geral 

em todos os lóbulos. Esta diminuição de volume não é no entanto homogénea, havendo 

redução nos lobos parietal e occipital particularmente à direita, tálamo e giro 

parahipocampal (Martens, Wilson, & Reutens, 2008); em contraste com uma 

preservação relativa dos volumes frontal, temporal e cerebelar, bem como de estruturas 

como o giro temporal superior, córtex orbito-frontal e hipocampo (Jernigan & Bellugi, 

1990; Reiss et al., 2000, 2004). 

Apesar da redução geral de matéria cinzenta, quando computados os volumes 

relativos, os indivíduos com SW mostram um aumento de volume de matéria cinzenta. 

As hipóteses explicativas indicam a diminuição de substância branca em paralelo com 

a diminuição nos volumes de líquido cefalorraquidiano como os responsáveis pela 

redução do volume cerebral total (Reiss et al., 2000, 2004; Sampaio et al., 2008). 

Estudos com Ressonância Magnética Funcional (RMF) produziram resultados 

inconsistentes em relação ao volume ou densidade da massa cinzenta da amígdala nos 

indivíduos com SW coexistindo descrições de aumento relativo, diminuição ou ausência 

de alterações de volume e densidade de matéria cinzenta (Capitão, Sampaio, Sampaio, 

et al., 2011). 

Esta desproporcionalidade na organização das diferentes estruturas corticais 

poderá ajudar a compreender a dissociação do fenótipo neuro cognitivo nos indivíduos 

com SW. O aumento do volume da área temporal superior, reconhecidamente envolvida 

na perceção e processamento musical, auditivo e de linguagem, poderá ajudar a 

explicar a relativa preservação destas capacidades nos indivíduos com SW. 

Adicionalmente, a preservação proporcional do volume cerebral do lobo frontal poderá 

permitir compreender o desenvolvimento privilegiado dos aspetos sociais e afetivos. Por 

fim, a diminuição proporcionalmente significativa do lobo occipital, a sua assimetria 

atípica e a diminuição de substância cinzenta, poderá ajudar a explicar as dificuldades 

visuoespaciais (Gonçalves et al., 2004). 

No entanto, seria prematuro relacionar diretamente relativamente maior ou menor 

volume de massa cinzenta com o perfil cognitivo. Em oposição a causar melhor 

capacidade, maior volume de massa cinzenta pode, alternativamente, ser secundário a 

uma utilização consistentemente maior dessas habilidades cognitivas ao longo do 

tempo, resultando em maior representação cortical (Reiss et al., 2000). Como 

alternativa, os sistemas cerebrais que fundamentam as funções cognitivas poupadas 

podem ser organizados de forma diferente devido às interações com alterações 

estruturais conhecidas em outras partes do cérebro (Galaburda & Bellugi, 2000; Reiss 

et al., 2000). Finalmente, é também possível que a organização funcional dos sistemas 
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do cérebro nos indivíduos com SW seja semelhante ao encontrado no cérebro típico 

num ponto distinto no desenvolvimento.  

A investigação atual através de neuro imagem funcional na SW é centrada 

essencialmente em três áreas fundamentais - a perceção visuoespacial, cognição social 

e emocional e processamento auditivo. Deste modo, os principais estudos nestas áreas 

serão referidos mais à frente, aquando da caraterização do fenótipo das mesmas. 

1.2 Fenótipo Físico 

Caracteriza-se pela associação de diversas malformações incluindo cardiopatia 

(geralmente estenose aórtica supra-valvular), dificuldades intelectuais, alterações 

típicas do comportamento e dismorfia facial. O perfil cognitivo é único, caracterizado por 

uma dificuldade intelectual que se expressa por necessidades de apoio, com 

capacidades relativamente conservadas de linguagem e processamento de faces e com 

dificuldades no raciocínio conceitual, resolução de problemas, coordenação motora, 

aritmética e cognição espacial (Axelsson, 2005). 

Em termos de personalidade os indivíduos são geralmente descritos como 

hípersociáveis, apesar da presença de grandes dificuldades sociais. As habilidades 

musicais superam o nível cognitivo e os seus interesses, criatividade musical e reações 

emocionais à música são superiores aos das populações de controlo (Levitin et al., 

2003). Alguns problemas comportamentais comuns como impulsividade, distratibilidade 

ou rigidez são por vezes associados com Perturbação de Hiperatividade e Défice de 

Atenção (PHDA), ansiedade, depressão ou fobias. 

Nos primeiros anos de vida pode verificar-se hipercalcemia transitória. 

Características comuns incluem alterações do tecido conjuntivo, percentil baixo, baixa 

estatura, voz rouca, hiperacusia e hipertensão. A maioria das crianças com SW 

apresenta diferenças com baixo percentil de desenvolvimento do discurso e linguagem, 

desenvolvimento motor, aquisição da marcha e corrida e aprendizagem académica (ler 

e escrever). Dificuldades de coordenação motora grossa, fina, oro motora e oculomotora 

são traços característicos.  

Para além das alterações cardiovasculares os principais problemas de saúde na 

infância podem incluir dificuldades na alimentação, distúrbios do sono, dores de 

estômago, hérnias, alterações renais e choro frequente. Dificuldades oftalmológicas 

incluem hipermetropia, diminuição da acuidade estéreo e estrabismo. Em adultos são 

frequentes a hipertensão, doenças gastrointestinais e problemas do trato urinário. 
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1.3 Fenótipo Cognitivo  

Em termos cognitivos gerais a literatura existente descreve acentuadas dificuldades 

intelectuais nas suas amostras. Segundo uma revisão bibliográfica realizada por 

Martens et al. (2008) o QI varia entre 40 e 100 mas poucos sujeitos pontuam acima de 

70, com melhores resultados de QI Verbal e piores de QI Performance, embora o debate 

continue sobre a importância e o tamanho desta discrepância. Num estudo de Searcy 

et al. (2004 cit in Mervis & John, 2010), embora o QI Verbal tenha sido em média 5 

pontos superior ao QI Performance, apenas 24% dos indivíduos com SW obtiveram 

resultados significativamente superiores no QI Verbal do que QI Performance. Segundo 

Sampaio (2008) num estudo realizado em Portugal e Espanha não foi encontrada 

discrepância com significância estatística.  

Estes resultados são referentes à avaliação da capacidade intelectual através de 

instrumentos padronizados, sendo os mais utilizados as escalas de Wechsler para 

crianças e adultos. Em termos do desenvolvimento os resultados parecem permanecer 

estáveis com o aumento da idade.  

Em comparação com outras pessoas com dificuldades cognitivas com QI 

semelhantes, as crianças com SW falam com maior fluência, possuem vocabulário mais 

extenso e são bons conversadores. O grau de compreensão pode no entanto ser 

limitado e o conteúdo do discurso atípico, com o uso inadequado de frases 

estereotipadas. As dificuldades em tarefas não-verbais como cognição visuoespacial, 

manipulação de números, solução de problemas e planeamento motor tornam-se mais 

evidentes com o aumento da idade. As crianças afetadas apresentam dificuldade na 

compreensão de conceitos matemáticos, temporais, de distância e de velocidade 

(Rossi, Moretti-Ferreira, & Giacheti, 2006). 

As diferenças nas áreas de linguagem e cognição espacial são exemplificadas na 

Figura 1 pelo contraste entre o desenho e a descrição verbal de um elefante por um 

adolescente com SW, retirada de Bellugi e St. George (2001). 

De reiterar o facto de que os resultados de testes de QI podem não refletir com 

exatidão o verdadeiro potencial intelectual, uma vez que nos sub testes estão envolvidos 

diversos tipos de habilidades. Uma vez que o perfil cognitivo é desigualmente 

distribuído, algumas dificuldades podem dever-se, e.g. a distratibilidade, dificuldade na 

coordenação oculo-manual, seguir instruções etc., o que pode dificultar a medida exata 

da sua capacidade (Semel & Rosner, 2003). 

As investigações chamam ainda a atenção para uma dispersão substancial das 

amostras, existindo muita variabilidade dentro da SW como um grupo e possibilidade da 

existência de endofenótipos. Refletindo a variabilidade no funcionamento cognitivo, 
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alguns adultos com SW vivem de forma independente ou semi-independente, enquanto 

outros precisam de ajuda significativa (Bellugi et al., 2000). 

 

 

Figura 1 - Tarefa de desenho e descrição verbal de um elefante 

 

1.3.1 Funcionamento Executivo 

Recentemente, o fenótipo cognitivo da SW tem sido associado ao comprometimento em 

diversas componentes do controlo executivo (Rhodes, Riby, Fraser, & Campbell, 2010; 

2011). Funcionamento executivo é um termo geral que se refere ao conjunto de 

processos cognitivos associados ao planeamento e controlo regulatório. Diz respeito ao 

conjunto de operações mentais complexas que organizam e regulam o comportamento 

dirigido por objetivos, permitindo a formulação novas formas úteis para os atingir. Estes 

processos incluem o planeamento, memória de trabalho, inibição, deslocação da 

atenção/flexibilidade cognitiva, auto monitoração e generatividade (Goldstein & McNeil, 

2003).  

De fato, um número crescente de estudos sugerem dificuldades específicas em 

mudança do foco de atenção, processos de planeamento e em aspetos executivos da 

memória de trabalho durante a manipulação estratégica da informação espacial na SW 

(Menghini, Addona, Costanzo, & Vicari, 2010; Rhodes et al., 2010, 2011). A memória de 

trabalho apresenta assim um padrão consistente com o padrão global fenotípico: melhor 

memória de trabalho verbal (MTverbal) do que memória de trabalho visuoespacial (MT 

visuoespacial) (Mervis & John, 2010). 

Dificuldades em tarefas que envolvem a atenção sustentada auditiva, atenção 

seletiva visual, categorização visual, memória de trabalho visuoespacial e planeamento; 

em simultâneo com um desempenho relativamente preservado em áreas de atenção 
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sustentada visual, atenção seletiva auditiva, tarefas de inibição visual, categorização 

verbal, memória de curto prazo verbal e memória de trabalho fonológica (Costanzo et 

al., 2013). 

Défices não executivos foram observados no adiamento e extensão de memória 

de curto prazo. De modo geral estas conclusões apontam para o papel de uma gama 

de dificuldades em funções executivas nos indivíduos com SW, mas sugerem ainda que 

as dificuldades cognitivas vão além da disfunção executiva (Rhodes et al., 2010). 

A pesquisa no âmbito do funcionamento executivo tem contudo sido centrada na 

hipótese de problemas de inibição social ligados à hípersociabilidade. Contudo estudos 

denotaram maior dificuldade de inibição de uma resposta prepotente motora (83% dos 

casos com dificuldade) do que de uma resposta verbal (difícil em 75% dos casos) 

(Atkinson et al., 2003; Menghini et al., 2010). 

Mervis e John (2010) consideraram a relação entre dificuldades de modulação 

sensoriais e funcionamento executivo. As crianças com défices de modulação sensorial 

grave foram descritas como com maiores disfunções executivas do que as crianças com 

melhor modulação sensorial. Os problemas apontados foram na transição entre 

atividades, modulação adequada de respostas emocionais, iniciação de uma tarefa ou 

atividade, permanecer na tarefa, memória de trabalho, antecipação de futuros 

eventos/configuração de metas e monitorização do próprio 

comportamento/desempenho. 

Outra linha de investigação relacionou resultados em testes de funções executivas 

com problemas de comportamento: problemas de memória de trabalho, planeamento, 

flexibilidade atencional e controlo inibitório para respostas sociais foram positivamente 

relacionados com dificuldades de comportamento (conduta, emocional, hiperatividade e 

problemas de relacionamento de pares) (Porter, Coltheart, & Langdon, 2007; Rhodes et 

al., 2010). Comportamentos de aproximação voluntária de situações ameaçadoras, 

registados por Dodd e Porter (2011) podem também ter influência nesta impulsividade 

no contato social. Baixos resultados em memória de curto prazo foram relacionados com 

comportamentos de oposição em crianças com SW (Porter et al., 2007; Rhodes et al., 

2010). 

Neste sentido, no âmbito dos estudos dos processos atencionais – fundamentais 

dados os elevados índices de prevalência de PHDA - outra área de interesse é a 

possível diferença nos processos atencionais que envolvam estímulos sociais ou não-

sociais, que podem estar relacionados com a grande sociabilidade desta população.  

No que respeita à dinâmica temporal da atenção, um estudo de Lense, Key, e 

Dykens (2011) avaliaram se a frequência reduzida entre os estímulos teria influência na 

performance de adultos com SW (n=14 20-59 anos). Os resultados sugerem que os 
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problemas de atenção nos indivíduos com SW são principalmente devido a dificuldades 

gerais de libertação da atenção em vez de inadequada atribuição atencional (Lense et 

al., 2011). 

Relativamente à área da memória de Curto e Longo Prazo, as investigações têm 

apontado para um desempenho irregular nos indivíduos com SW. O desempenho variou 

consoante o tipo de memória testada i.e., memória de curto prazo (MCP) e memória de 

longo prazo (MLP); modo de estímulo (verbal e visuoespacial); tipo de material 

(histórias, fatos académicos, rostos, etc.), entre outros fatores.  

A memória de dígitos (MCP, verbal) é geralmente reconhecida como uma área 

forte. São descritas boas capacidades de memória para letras de canções, orações, 

nomes de pessoas, vocabulários de línguas estrangeiras, melodias, ritmos e locais. 

Quer em tarefas de MCP quer MLP, são obtidos maus resultados em tarefas de memória 

visuoespacial e bons em testes de memória de faces e recordação de histórias (Bellugi 

et al., 2000).  

O estudo de Sampaio, Sousa, Férnandez, Henriques, e Gonçalves (2008) tentou 

confirmar a existência da dupla dissociação nos sistemas de memória, descrita noutros 

estudos, que descrevem diferenças significativas entre MCP e MLP; e as componentes 

verbal e visual. No entanto, as suas conclusões apontam para que as dificuldades de 

memória não se devam a uma dissociação no âmbito dos sistemas de memória, mas 

reflitam vicissitudes no desenvolvimento, comprometimento intelectual e problemas de 

processamento visuoespacial. Também Jarrold, Baddeley, e Phillips, (2007) corroboram 

que os défices de memória visual de curto prazo demostrados noutros estudos sejam 

secundários a problemas mais gerais no processamento visuoespacial, apoiando que 

não há uma dissociação. Esses resultados são contudo inconsistentes com dados de 

estudos anteriores. 

1.3.2 Linguagem 

A linguagem é uma das características comportamentais mais marcantes da SW. O uso 

de recursos comunicativos como a prosódia parece refletir uma “aparente” competência 

comunicativa dos indivíduos, que ultrapassa o desempenho noutras áreas. Contudo, 

estudos recentes apontam para a necessidade de clarificação das dificuldades 

existentes na área da linguagem, de modo a esclarecer o real perfil de competências 

destes indivíduos (Rossi, Moretti-Ferreira, & Giacheti, 2007). 

O desenvolvimento da linguagem na primeira infância é tardio. O desenvolvimento 

gramatical parece decorrer em conformidade com o desenvolvimento lexical. A 

aquisição de vocabulário não parece ser prejudicada pelos défices de atenção conjunta 

ou dificuldades de categorização de palavras. Ao longo do desenvolvimento, estudos 
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com adolescentes e adultos revelam um padrão semelhante, sugerindo que a linguagem 

como um todo está de acordo com a idade mental geral ou não-verbal (Brock, 2007). 

As principais exceções à correlação entre a linguagem e a idade mental prendem-

se com testes de vocabulário recetivo com ótimos resultados; compreensão e produção 

de linguagem espacial extremamente pobre; e habilidades pragmáticas incomuns 

(extrema atenção ao detalhe, uso excessivo de linguagem avaliativa, dificuldades em 

fornecer a quantidade correta de informações, etc.) (Brock, 2007). Existe uma 

acentuada variabilidade no eventual nível de proficiência na língua ou de gravidade dos 

problemas de linguagem. 

Segundo Semel e Rosner (2003) numa caraterização geral da área da linguagem 

na perturbação, os traços prototípicos positivos incluem o vocabulário, conceitos de 

categoria e gramática, pelo menos a partir da infância tardia. As características 

associadas incluem articulação clara, prosódia eficaz, criatividade e capacidade de 

contar histórias. 

As dificuldades prototípicas descritas incluem verbosidade, uso excessivo de 

discurso tangencial, questionamento perseverante e persistência temática durante o 

intercâmbio conversacional. Para além destas, surgem dificuldades associadas. Na 

utilização social da linguagem (isto é, pragmática), denotam-se saudação compulsiva 

de estranhos, chamar muitas vezes e responder a perguntas de forma sinuosa/indireta. 

A utilização restrita de formas complexas de linguagem quanto à sintaxe e semântica 

constitui outra característica associada, que inclui a dificuldade com algumas formas 

morfossintáticas, construções sintáticas complexificadas e incorporadas e a substituição 

de termos relacionais semânticos, especialmente conceitos espaciais e temporais, por 

discurso figurativo e marcada dificuldade em encontrar as palavras (Semel & Rosner, 

2003). 

No que respeita à fonologia, os sujeitos com SW parecem ter uma produção de 

discurso e memória de curto prazo relativamente boas. Existem poucos estudos que 

apontem para alterações nas habilidades fonológicas. Dito isto, as crianças com SW 

parecem ter dificuldade em segmentar o fluxo do discurso. 

Na área do conhecimento e processamento semântico as pesquisas sugerem que 

na adolescência o vocabulário recetivo é realmente um ponto forte, apesar de durante 

a infância ser o esperado com base nas suas habilidades não-verbais. As principais 

dificuldades apontadas residem na manutenção da atenção conjunta e normas de 

utilização e associação de palavras. Ao contrário de outros estudos não foram 

encontradas quaisquer dificuldades em indivíduos adultos, sugerindo uma hipótese 

explicativa alternativa de que as palavras incomuns utilizadas por vezes no discurso 
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sirvam uma função pragmática, uma ferramenta para ganhar a atenção e mediar as 

interações sociais (Thomas et al., 2006 cit in Brock, 2007) 

Em comparação com outros aspetos houve relativamente pouca pesquisa sobre 

a pragmática na SW diminuindo a solidez dos resultados já encontrados. Por enquanto 

as evidências sugerem alterações pragmáticas durante interações conversacionais. 

Como observado anteriormente, os indivíduos com SW são frequentemente descritos 

como sendo extremamente sociáveis e afetuosos, sendo a comunicação social 

claramente importante para eles. Isso talvez se reflita, não só na quantidade de discurso 

produzido, mas também no uso excessivo de termos avaliativos e emocionais. 

Indivíduos com SW apresentam também dificuldades na compreensão das exigências 

informativas do seu parceiro de conversação e em interpretar linguagem não literal 

(Brock, 2007). 

No que respeita à capacidade de narração, os estudos referiram que os indivíduos 

com SW utilizam menos inferências cognitivas na narração e mais expressões 

destinadas a manter a atenção da plateia. Tais recursos conferem-lhes um estilo 

comunicativo característico, pelo uso excessivo de marcadores de entonação, mas que 

na realidade, apresentam dificuldades significativas quanto à coerência e complexidade 

da estrutura narrativa. Mostram um envolvimento afetivo nas suas histórias, manifestado 

por abundante prosódia (e.g., modificações do ritmo e volume da voz), comentários 

acerca dos afetos das personagens, uso de discurso direto, efeitos de som e frases 

exclamatórias. Tal é exemplificado na Figura 2, retirada de Bellugi e St. George (2001) 

onde a narrativa da criança com SW é mais longa, mais complexa e contém numerosos 

casos de expressão afetiva exagerada (Bellugi & St. George, 2001). Os investigadores 

equacionam se esta será uma manifestação linguística da sua personalidade hípersocial 

(Gonçalves et al., 2004; Martens et al., 2008; Rossi et al., 2007).  

 

 
Figura 2 - Descrição de uma imagem complexa por uma criança com SW e uma com SD 
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Estudos sobre a produção de narrativa ficcional na SW sugerem uma dissociação 

entre as dimensões expressiva e metacognitiva da narrativa. Apesar da proficiência 

relativa mostrada no uso de algumas formas de linguística e o uso abundante de 

ferramentas de interação social, os estudos são consensuais sobre a presença de 

dificuldades nas dimensões mais cognitivas da narrativa (e.g., referência às motivações, 

inferências e objetivos dos personagens da história, ligadas à teoria da mente; 

capacidade de integração dos diferentes elementos episódicas e temáticas da história) 

(Gonçalves et al., 2011). 

Na narrativa autobiográfica, ainda segundo Gonçalves et al. (2011), os resultados 

demonstram dificuldades em termos de coerência estrutural (particularmente integração 

narrativa) bem como na complexidade do processo. No entanto, não foram encontradas 

diferenças em relação a um grupo com desenvolvimento típico no que respeita a 

diversidade de conteúdo. 

No que respeita aos substratos neurológicos responsáveis pelo domínio da 

linguagem, o giro temporal superior (GTS) é atualmente considerado um dos mais 

importantes. Se considerarmos a linguagem uma competência relativamente 

preservada e uma força relativa nos indivíduos com SW, faria sentido que o GTS não 

estivesse muito prejudicado na SW. Segundo um estudo de Sampaio, Sousa, 

Fernandez, et al. (2008) o volume do GTS está preservado em indivíduos com SW. De 

acordo com Reiss et al. (2000) existe um aumento relativo do GTS, calculando a 

proporção de GTS / volume total cerebral). Estas descobertas parecem corroborar e 

explicar o perfil neuropsicólogo apontado. 

No entanto atualmente a preservação da linguagem é questionada, existindo cada 

vez mais estudos que apontam para dificuldades nesta área (Brock, 2007). Neste 

sentido a mesma realidade é observada do ponto de vista da redução dos volumes 

absolutos do GTS.  

Ainda segundo Sampaio (2008) a correlação positiva entre o volume do GTS 

esquerdo e QI verbal encontrada nos controlos não estava presente em indivíduos com 

SW. Este fato reforça a opinião de que a redução de volume do GTS pode fundamentar 

as suas características de linguagem.  

1.3.3 Processamento Visuoespacial  

Uma das principais características do perfil cognitivo da SW é uma dificuldade centrada 

nas habilidades visuoespaciais, demonstrado em tarefas de reconhecimento, cópia ou 

desenho (Sampaio, Sousa, Fernandez, et al., 2008) e em tarefas motoras que requerem 

orientação espacial através da visão, tais como caminhar sobre superfícies irregulares 

ou descer degraus. Contudo, existem domínios com melhores resultados, 
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nomeadamente a capacidade de reconhecer, discriminar e lembrar rostos 

desconhecidos e familiares (Nunes et al., 2013). 

A existência de uma dificuldade na construção visuoespacial constitui uma 

característica neuropsicológica prototípica da SW, medida clinicamente pela construção 

de padrões, tarefas de projeção de blocos ou desenho (Meyer-Lindenberg et al., 2004). 

Os elementos afetados incluem o agrupamento percetual, discriminação da orientação, 

imagem mental, relações espaciais e memória espacial (Martens et al., 2008). 

Num estudo de Bellugi et al. (2000) foi avaliada a performance visuomotora 

distinguindo dois níveis de estrutura: envolver recursos locais ou globais. Os indivíduos 

com SW mostraram boa capacidade de memória e reprodução de estruturas únicas e 

locais, contudo o seu encaixe e globalidade da imagem não foram completos, o que 

pode apontar para um fracionamento da gestalt, havendo mais atenção aos detalhes, à 

custa da noção do todo. A título exemplificativo, a Figura 3, retirada de Bellugi e St. 

George (2001) clarifica como os indivíduos com SW tendem a produzir os elementos 

locais espalhados pela página, enquanto sujeitos com Síndrome de Down (SD) da 

mesma idade tendem a produzir apenas as formas globais. 

 

Figura 3 - Tarefa de Processamento Hierárquico 

 

Os estudos de imagiologia na área têm-se centrado na hipótese de uma 

dissociação entre as vias de processamento visual: o córtex visual dos primatas é 

organizado em duas vias de processamento funcionalmente especializadas, 

organizadas hierarquicamente, uma ventral para processamento de objetos, formas, 

cores e rostos e uma dorsal para processamento espacial associada também ao 

movimento. Embora ambas interajam, as dificuldades de construção visual nos 

indivíduos com SW, juntamente com os bons resultados no processamento de rostos e 

objetos, sugerem uma alteração de processamento neural na via dorsal, mantendo-se 

a função do fluxo ventral relativamente intacta (Atkinson et al., 2003). 
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Esta hipótese é apoiada pelo estudo de Meyer-Lindenberg et al. (2004) no qual 

sujeitos com SW tiveram resultados semelhantes aos controlos na correspondência de 

formas, mas significativamente piores na montagem das formas em quadrados. Na RMF 

o fluxo ventral foi igualmente ativado em ambos os grupos, tendo-se no entanto 

registado uma hipo ativação em áreas do fluxo dorsal adjacentes ao sulco intraparietal, 

envolvidas na coordenação motora e no controlo da atenção visual em indivíduos com 

SW. 

Fisiologicamente, ocorre uma redução do volume do giro parahipocampal, um 

componente essencial do sistema neural subjacente à memória visuoespacial (Nunes 

et al., 2013). Os indivíduos com SW exibem também aumentos significativos na ativação 

do giro fusiforme direito, giro cingulado anterior nas porções inferior, medial e superior 

direitas e várias áreas frontais e temporais enquanto o grupo de controlo mostrou 

ativação do giro fusiforme bilateralmente, e dos lobos occipital e temporal incluindo os 

córtices visuais primário e secundário (Mobbs et al., 2004). 

Em suma, os estudos concordam que funções visuomotoras constituem uma 

fraqueza cognitiva nos indivíduos com SW. As razões para essa dificuldade têm sido 

debatidas, com alguns investigadores a sugerir que deriva de dificuldades no 

planeamento motor relacionado com um fraco fluxo dorsal. Os resultados das pesquisas 

sobre o processamento local e global têm sido variados, em parte devido à variedade 

de tarefas utilizados para medir este aspeto (Martens et al., 2008). 

Contudo, um estudo de Dykens et al. (2001 cit in Martens et al., 2008) não relatou 

nenhuma distinção global/local numa tarefa de desenho da pessoa e sugeriu que 

indivíduos com SW podem ser capazes de desenhar características globais e locais de 

figuras humanas mais facilmente do que de formas geométricas, devido em parte à sua 

personalidade sociável e interesse por rostos humanos.  

1.3.4 Reconhecimento de Faces 

Além da grande sociabilidade existe nos indivíduos com SW um notável interesse e 

habilidade no processamento de faces, um aspeto essencial nas interações sociais 

humanas. A predileção para rostos surge no início da vida com maior interesse por 

rostos do que por outras classes de estímulos, mesmo à custa da realização de outras 

tarefas cognitivas (Jones et al., 2000; Paul et al., 2009). No desenvolvimento posterior 

manifesta-se por maior precisão nas tarefas de discriminação de rostos e tendência para 

participar em situações sociais (Bellugi & St. George, 2001). 

Nalguns estudos como o de Bellugi et al. (2000), a proficiência no reconhecimento 

de faces nos indivíduos com SW foi descrita como semelhante aos participantes com 

desenvolvimento típico, apesar das dificuldades intelectuais; e melhor nos indivíduos 
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com SW do que nos controlos com idade mental equivalente. No entanto noutros 

estudos as habilidades de processamento facial, reconhecimento de rostos e 

expressões faciais são descritas como equivalentes aos controlos com idade mental 

equivalente, embora significativamente abaixo dos controlos com igual idade 

cronológica (Martens et al., 2008).  

Em ambas as hipóteses a aparente proficiência no reconhecimento facial nos 

indivíduos com SW é intrigante, ainda mais devido à existência de alterações noutros 

aspetos do processamento visual (Mills et al., 2000), reduções significativas no volume 

cerebral total (Reiss et al., 2004) e alterações na espessura cortical ao longo de partes 

do fluxo ventral envolvidas no processamento visual, i.e., no giro fusiforme (Thompson 

et al., 2005). 

Investigações que utilizaram dispositivos de eye-tracking sugerem que em 

comparação com os controlos os indivíduos com SW mantém contato ocular durante 

mais tempo enquanto observam expressões faciais, quando encaram estranhos e 

durante tarefas cognitivamente desafiadoras; demoram mais tempo a desviar o olhar de 

rostos do que de objetos; têm maior probabilidade de julgar um rosto como confiável 

mesmo quando não o é para os controlos; e demoram mais tempo até decidir que um 

rosto não é confiável, antes de eventualmente escolher evitar o rosto (Martens, Hasinski, 

Andridge, & Cunningham, 2012).  

Estes resultados suportam e complementam provas indicando que indivíduos com 

SW mostram um viés na abordagem de algumas expressões faciais negativas (Jones 

et al., 2000; Thurman & Mervis, 2013). A decisão de confiabilidade dos rostos parece 

evoluir com a idade, tal como nos controlos, sendo os indivíduos com SW mais velhos 

mais propensos a tomar decisões corretas de acessibilidade (Martens et al., 2012).  

Em adultos típicos o processamento de faces é baseado em mecanismos globais 

ou configurais. Contudo, quando as faces estão invertidas o reconhecimento é baseado 

nas partes e não holisticamente. Por este motivo quando as faces estão invertidas 

ocorre uma diminuição da performance (efeito de inversão) (Farah et al., 1998 cit in Mills 

et al., 2000).  

Uma vez que nos indivíduos com SW existe uma preferência por processamento 

local em detrimento de global, torna-se pertinente aferir quais os mecanismos utilizados 

no reconhecimento de faces. Seria de esperar que se nos indivíduos com SW fossem 

utilizados mecanismos locais, os mesmos utilizados no processamento de faces 

invertidas, o efeito de inversão não existisse. Um estudo de Rossen, Jones, Wang, e 

Klima (1995, cit in Mills et al., 2000) apoia esta hipótese. Assim, aparentemente o 

reconhecimento de faces nos indivíduos com SW é executado através de mecanismos 
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de processamento neural atípico que dependem de estratégias centradas nos 

componentes, em vez de holísticas (Nunes et al., 2013). 

Várias linhas de estudos sugerem um maior envolvimento do hemisfério direito do 

que do hemisfério esquerdo no processamento de faces. Um estudo de McCarthy, Puce, 

Belger, e Allison (1999) sugere que o hemisfério direito está mais envolvido no 

processamento da informação sobre faces na posição vertical e o esquerdo sobre rostos 

invertidos. Estes padrões diferentes de atividade cerebral são consistentes com a 

associação entre diferentes tipos de processamento (local ou global) consoante a 

posição (vertical ou invertida) (Mills et al., 2000). 

Segundo Alvarez e Neville (1995 cit in Mills et al., 2000) as crianças, ao contrário 

dos adultos, exibem um padrão semelhante para rostos na vertical e invertidos. Além 

disso, o padrão maduro de assimetria esquerda-direita para rostos na vertical não é 

evidente até o final da adolescência. Estes dados são consistentes com pesquisas 

comportamentais que apontam para a hipótese de que os mecanismos utilizados nos 

indivíduos com SW possam ser apenas imaturos e não atípicos (Mills et al., 2000). 

No que respeita às estruturas neurológicas, estudos de imagiologia revelaram que 

indivíduos com SW têm um aumento da densidade de matéria cinzenta na área do giro 

fusiforme, ocorrendo ativação desta área na visualização quer passiva quer ativa de 

rostos na vertical, mas não em rostos invertidos nem em outras categorias de objetos 

(Mills et al., 2000). Também Golarai et al. (2010) descreve ativações da área fusiforme 

em indivíduos com SW com o dobro da intensidade quando confrontados com faces do 

que os controlos com idade mental equivalente, apesar do menor tamanho desta região 

nos indivíduos com SW. Meyer-Lindenberg et al. (2005) descreve a ativação do córtex 

occipito-temporal ventral (incluindo o giro fusiforme) como normal.  

Golarai et al. (2010) levantou a possibilidade da explicação da proficiência do 

reconhecimento de rostos nos indivíduos com SW advir do maior volume da área 

fusiforme. Contudo, o seu papel funcional neste fenómeno ainda não é totalmente claro. 

Segundo Pessoa (2009 cit in Gupta, 2011) esta interação deve ser contextualizada com 

as suas conexões com um número de outras áreas envolvidas no processamento de 

emoção e atenção. No entanto, a presença de alterações estruturais em regiões 

posteriores do cérebro gera a hipótese igualmente plausível de que os sistemas 

cerebrais subjacentes ao processamento de rostos nesta população possa ser 

diferentemente organizado, ou deslocado anteriormente (Galaburda & Bellugi, 2000).  

Mimura et al. (2010) investigaram o possível papel do córtex orbito-frontal nos 

indivíduos com SW durante o processamento de faces de cariz positivo e negativo, 

sugerindo correlações biológicas para a tendência de atribuição positiva e 

hípersociabilidade dos indivíduos com SW: é possível que o funcionamento preservado 
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das regiões fusiformes e frontais, incluindo o córtex cingulado anterior, que tem fortes 

ligações com o sistema límbico, possa mediar o aumento do interesse social e atenção 

aos rostos nos indivíduos com SW. A incoerência global e aspetos alterados no 

processamento de rostos e fixação do olhar (manifestados na reduzida precisão e tempo 

de resposta mais longo em medidas comportamentais) podem dever-se a alterações 

nas regiões corticais visuais. 

Finalmente também a amígdala, sendo uma estrutura límbica importante na 

perceção da identidade facial e da emoção, normalmente mostra atividade aumentada 

durante a discriminação de caras desconhecidas. A ausência de atividade da amígdala 

nos indivíduos com SW durante o processamento de rostos neutros observada no 

estudo de Paul et al. (2009) é consistente com Meyer-Lindenberg et al. (2005) que 

relatou resposta da amígdala atenuada em adultos com SW perante faces ameaçadoras 

mas elevada resposta a cenas ameaçadoras. Tendo em conta o papel da amígdala na 

monitorização de perigo, a sua ativação reduzida pode contribuir para a ausência de 

medo de estranhos e consequente desinibição social; e a ativação noutros contextos 

pode estar relacionada com os elevados níveis de medos e ansiedades descritos. 

Nos resultados obtidos por Capitão, Sampaio, Férnandez, et al. (2011) os 

indivíduos com SW apresentam uma dificuldade específica em reconhecer expressões 

faciais negativas. Estas conclusões apesar de consistentes com uma disfunção da 

amígdala, deixaram de ser observadas quando controlado o efeito do funcionamento 

cognitivo, sugerindo que esta capacidade está fortemente relacionada com habilidades 

intelectuais. 

1.4 Fenótipo Comportamental 

A musicalidade é uma característica prototípica da síndrome, no que respeita à 

apreciação e envolvimento com a música. A maioria dos indivíduos demonstram talento 

na área da música, em cantar, tocar um instrumento musical ou compor; memória 

excecionalmente boa para música e senso de ritmo. Contudo, a natureza exata das 

habilidades musicais é incerta. 

No estudo do fenótipo auditivo e musical de indivíduos com SW, Levitin et al. 

(2003) investigaram o processamento auditivo de música e de ruido e encontraram um 

padrão diferente de ativações no grupo com SW em comparação com o grupo de 

controlo. Ambos os grupos apresentaram maior ativação bilateral do lobo temporal para 

a música em comparação com o ruído, mas o grupo com SW apresentou níveis 

inferiores. No entanto, os indivíduos com SW ativaram um vasto conjunto de estruturas 

neurais, tais como amígdala, cerebelo e tronco cerebral. Estes resultados foram 

replicados por Thornton-Wells et al. (2010) que encontraram ativações surpreendentes 
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em áreas visuais occipitais em resposta a estímulos auditivos, sugerindo diferentes 

mecanismos de integração de informações de diferentes modalidades sensoriais na 

SW. 

Indivíduos com SW são descritos como tendo um alto nível de interesse e 

responsividade emocional à música, um complexo mecanismo de aprendizagem de 

ritmos, excelente memória para letras, facilidade na composição de letras de músicas, 

boa capacidade de harmonia e um número incomum de ouvidos absolutos (Levitin et 

al., 2003). 

Uma intensa curiosidade é também uma característica prototípica. Interesses por 

tópicos específicos ou tipos de objetos (e.g., moedas, insetos, bandeiras) são relatados 

com frequência. Este traço é transversal ao desenvolvimento e detetável em crianças 

mesmo antes da aquisição da linguagem. 

Todavia, a sociabilidade, empatia, e extrema amabilidade são as características 

integrantes dos indivíduos com SW que mais a caracterizam. A grande maioria dos 

estudos comportamentais descreve um tipo de personalidade sociável e extrovertida, 

com forte empatia com os sentimentos dos outros, mas ainda assim com dificuldades 

sociais. Uma forte inclinação para estabelecer contato social, mesmo com 

desconhecidos leva-os a ser descritos como excessivamente amigáveis e afetuosos 

(Jones et al., 2000). 

1.4.1 Hípersociabilidade 

Contudo, apesar de interessados em fazer amigos e ser socialmente aceites estes 

indivíduos têm dificuldades na compreensão das regras sociais. Embora crianças com 

SW pareçam ser mais sensíveis às manifestações de emoção em comparação com 

crianças com outras Perturbações de Desenvolvimento (PD), esta capacidade não se 

traduz na habilidade de responder de forma congruente com às emoções expressadas 

(van der Fluit, Gaffrey, & Klein-Tasman, 2012) 

Numa investigação recente aproximadamente metade das crianças examinadas 

(com linguagem limitada) exibiu dificuldades na utilização de vários comportamentos 

sociais de interação incluindo olhar, apontar, iniciação e resposta a atenção conjunta, 

integração do olhar com comportamentos comunicativos e sorriso social recíproco. 

Dificuldades no jogo, comportamentos repetitivos e interesses restritos eram também 

comuns (Klein-Tasman et al., 2007 cit in van der Fluit et al., 2012) 

Segundo van der Fluit et al. (2012) investigações sobre a teoria da mente não 

produziram resultados conclusivos. Vários estudos têm examinado as habilidades de 

mentalização em indivíduos com SW, no sentido de compreender a sua possível ligação 

com a hípersociabilidade. Os resultados têm sido contraditórios. Alguns estudos 
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descreveram que na SW as habilidades de mentalização estavam acima das 

capacidades intelectuais gerais; outros descreveram habilidades adequadas para as 

capacidades; e outros descreveram dificuldades específicas (Sparaci, Stefanini, 

Marotta, Vicari, & Rizzolatti, 2012). 

A etiologia exata da hípersociabilidade nos indivíduos com SW é ainda 

desconhecida; no entanto, estudos de neuroanatomia, genética molecular e 

comportamental e neuropsicológicos têm vindo a fornecer pistas importantes sobre os 

mecanismos neurais e genéticos do fenótipo social.  

A emoção humana e o comportamento social têm sido vinculados à função neuro 

endócrina, especialmente através de dois neuro peptídios hipotalâmicos, a ocitocina e 

vasopressina, envolvidos na reprodução, comportamentos sociais e emotividade nos 

mamíferos. Num estudo pioneiro de Dai et al. (2012), a SW foi associada à sua 

desregulação: os níveis de base de ocitocina e em menor escala de vasopressina 

elevados são associados aos comportamentos sociais; estímulos emocionais e físicos 

desencadearam grandes alterações dos níveis, independente do ponto de partida de 

base; e finalmente níveis basais mais elevados de ocitocina foram correlacionados com 

maior aproximação com estranhos. Estes resultados apoiam a hipótese de que nos 

indivíduos com SW os mecanismos neurobiológicos da intensa resposta emocional à 

música e do comportamento social envolvem a desregulação na síntese ou liberação 

destes compostos do sistema hipotalâmico-pituitário. 

Estudos funcionais descrevem a amígdala e o córtex pré-frontal como as 

regiões neuroanatómicas mais provavelmente associadas à hípersociabilidade 

(Capitão, Sampaio, Férnandez, et al., 2011). A amígdala, envolvida na cognição social, 

processa estímulos emocionais e sociais e monitoriza eventos ambientais, tais como o 

perigo. Neste sentido, uma hipoativação desta estrutura conduz a um julgamento errado 

e não reconhecimento de situações de perigo (Galaburda & Bellugi, 2000; Reiss et al., 

2004).  

Contrastes neuroanatómicos entre indivíduos com SW e Perturbação do Espectro 

do Autismo (PEA) sugerem que áreas do cerebelo podem também desempenhar um 

papel nas diferenças entre as duas perturbações na área da sociabilidade. 

Considerando que o vérmis neo-cerebelar aparenta ser desproporcionalmente 

aumentado em indivíduos com SW e reduzido em indivíduos com autismo, pode ser um 

importante substrato das dificuldades sociais (Jones et al., 2000). 

No que respeita ao comportamento de modo mais abrangente, algumas 

características de personalidade são particularmente comuns nas crianças com SW: 

grande sociabilidade; entusiasmo exuberante; sensibilidade com as emoções alheias; 

sentem-se excessivamente á vontade com estranhos; pequeno intervalo de atenção; 
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baixa resistência à frustração; medo de alturas, escadas e superfícies irregulares; 

preocupação excessiva com determinados assuntos ou objetos. 

A pesquisa sobre problemas de comportamento na SW observou assim 

problemas ligados com ansiedade, medos, problemas de atenção, distração, 

impulsividade, falta de resistência à frustração, baixa adaptabilidade (e.g. dificuldade em 

ajustar-se a situações novas; em seguir direções) e hiperatividade (Davies, Udwin, & 

Howlin, 1998; Einfeld, Tonge, & Rees, 2001; Gosch & Pankau, 1994; Hahn, Fidler, & 

Hepburn, 2014; Rhodes, Riby, Matthews, & Coghill, 2011). 

Indivíduos com SW são geralmente descritos como mais ansiosos, distraídos e 

hiperativos e são mais propensos a experimentar dificuldades em relacionamentos de 

pares. Num estudo realizado por Leyfer e colegas com 119 crianças com SW, 

encontraram prevalências elevadas de crianças com critérios do DSM-IV para PHDA 

(65%), fobia específica (54%) e Perturbação de Ansiedade Generalizada (12%) (Leyfer, 

Woodruff-Borden, Klein-Tasman, Fricke, & Mervis, 2006). 

A ansiedade, descrita como muito usual pelos pais, foi avaliada na sua trajetória 

longitudinal durante 5 anos (Woodruff-Borden et al., 2010 cit in Green et al., 2012). Das 

45 crianças avaliadas 60% foram diagnosticadas com uma perturbação ansiosa. Em 

62% dos casos a ansiedade persistiu, sugerindo que este é um traço crónico dos 

indivíduos com SW. 

Para além disso, existe ainda a hipótese de a SW poder também coexistir com 

PEA, incluindo características comportamentais que se encaixam na tríade sintomática 

como dificuldades na comunicação social, comportamentos e interesses restritos e 

estereotipados (e.g., hipersensibilidade a sons, exigências alimentares, atitudes 

obsessivas e perseverantes) (Tordjman et al., 2013). 

As perturbações psiquiátricas menos usuais são a Perturbação de Oposição e 

Desafio (cerca de 3%) e a depressão. A origem das condições psiquiátricas presentes 

é geralmente desconhecida, sendo incertas quais as comorbilidades que são 

consequências não especificas da SW e quais são específicas (Green et al., 2012). 

1.5 Desenvolvimento Motor 

O desenvolvimento motor constitui um processo evolutivo sequencial, dependente das 

interações entre maturação e aprendizagem, que permite a cada pessoa dentro de 

certos limites, tornar-se única, devido ao conjunto também único e individualizado das 

suas experiências em interação com as suas características (Barreiros, Cordovil, & 

Carvalheiro, 2007). 

O estudo do desenvolvimento motor tem permitido ao longo da sua história uma 

complementaridade de diferentes perspetivas. Basicamente podem ser encontradas 
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duas grandes posições. Por um lado, a visão que entende o organismo em 

desenvolvimento como um sistema essencialmente resultante de processos maturativos 

endógenos, fortemente determinantes do trajeto evolutivo individual, apresentando uma 

sequência invariante e modificações altamente previsíveis. Por outro, a perspetiva de 

que a interação indivíduo-meio é bidirecional, altamente influente no desenvolvimento; 

e que o indivíduo tem um papel ativo na dinâmica dessa interação (Gallahue & Ozmun, 

1982). 

Na história do estudo do comportamento motor, podem assim identificar-se 

diversas etapas, nas quais as perspetivas foram distintas. O Período Maturacionista 

(1928-1946) foi marcado pelos contributos de Gesell, Shirley, Halverson, Bayley, Wild e 

McGraw, que estudaram o desenvolvimento de movimentos fundamentais com 

descrições meticulosas dos padrões, variantes, interações e cronologia das aquisições 

motoras fundamentais (Barreiros et al., 2007). Seguiu-se o Período Normativo-

Descritivo (1946-1970), no qual foi produzido conhecimento sobre o desenvolvimento 

da habilidade motora; o desenvolvimento das capacidades físicas; o crescimento e sua 

relação com o desempenho motor; as áreas do desenvolvimento, controlo e 

aprendizagem de movimentos; desenvolvimento das capacidades percetivas, entre 

outros. Neste âmbito, a obra de Bernstein (1967) com a formulação de teorias do 

comportamento baseadas no conceito de tratamento de informação; e o impulso 

laboratorial proporcionado pela formulação da lei de Fitts; foram determinantes na 

construção de uma visão que procura mais do que descrever as manifestações 

comportamentais, compreende-las. No Período Orientado Para o Processo (1970-

1985), as publicações centraram-se na divulgação de propostas teóricas para o 

comportamento motor, ligadas a uma melhor compreensão do processo de produção e 

aprendizagem de movimentos. Nesta época foi produzido conhecimento sobre o estudo 

de variáveis de índole biossocial, invocando o conceito de adaptação; e o estudo do 

desenvolvimento do controlo e aprendizagem de movimentos (Barreiros et al., 2007) 

Nos estudos contemporâneos, as temáticas como os processos de codificação e 

memória, capacidade de tratamento de informação, programas motores, condições de 

prática, feedback e conhecimento dos resultados, tornam-se objeto de elevado 

interesse. Estas alterações conceptuais e metodológicas conduziram a que ao invés de 

focar o problema na descrição do comportamento evolutivo médio de uma população, a 

observação considere as explicações alternativas do desenvolvimento, contemplando 

aspetos como: maturação neuromuscular; crescimento físico; comportamento; tempo 

de crescimento; maturação biológica; plasticidade cerebral; efeitos residuais de 

experiências prévias de movimento; novas experiências de movimento; exploração 
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percetiva ativa do envolvimento; constrangimentos das tarefas; e a influência do 

ambiente (Barreiros et al., 2007; Malina, Bouchard, & Bar-Or, 2004). 

Embora a disfunção motora seja frequentemente excluída da descrição clássica 

do SW, observações clínicas indicam que as dificuldades no equilíbrio, coordenação e 

marcha são comuns em crianças com esta condição, principalmente na descida de 

escadas ou em deslocações em superfícies irregulares (Barozzi et al., 2013; Chapman, 

du Plessis, & Pober, 1996; Cowie, Braddick, & Atkinson, 2012; Van der Geest et al., 

2005; Withers, 1996). 

Descrições indicam que a aquisição de marcos desenvolvimentais ocorre 

geralmente mais tarde em crianças com SW, com o início da marcha em média aos 21 

meses e as primeiras palavras entre 18 e 24 meses. Observações clínicas descrevem 

que muitos indivíduos com SW não apresentam por vezes movimentos reflexos como o 

endireitamento da cabeça ou proteção em caso de queda. Estas narrações e 

observações clínicas são suportadas pelo desempenho em medidas padronizadas de 

desempenho motor, descrito como significativamente diminuído em crianças com SW 

em relação à sua idade (Hocking, Rinehart, McGinley, Moss, & Bradshaw, 2011).  

Tsai, Wu, Liou, e Shu (2008) avaliaram o desenvolvimento psicomotor de crianças 

e adolescentes com SW utilizando o Teste de Proficiência Motora de Bruininks-

Oseretsky (TPMBO) e as Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil (consoante a faixa 

etária). Os seus resultados apontaram para um atraso significativo no desenvolvimento 

psicomotor em relação à idade média normativa no grupo mais jovem; e persistência 

das dificuldades motoras durante toda a infância, com dificuldades tanto na motricidade 

global como na fina. Estes resultados foram corroborados por Almeida e Formiga (2010), 

que identificaram dificuldades na área do desenvolvimento motor, com maior ênfase na 

motricidade fina em relação à coordenação global. 

Numa descrição mais detalhada, Almeida e Tavares (2010) referem na sua 

amostra problemas ao nível da coordenação motora fina, afetando a escrita e as 

atividades de vida diária; dificuldades na motricidade global; alterações de equilíbrio e 

propriocepção; dificuldades em tarefas não-verbais com cognição visuoespacial; e 

planeamento motor, 

Gejão et al. (2007) relataram que o tonus muscular melhora com a idade, porém, 

em alguns casos, pode ocorrer hipertonia; bem como incoordenação motora e reflexos 

tendinosos profundos hiperativos. Também Chapman et al. (1996) descreveram 

alterações tónicas em função da idade, com relatos de um aumento do nível de 

tonicidade com o aumento da idade. 

No que respeita à aprendizagem de competências motoras, uma investigação de 

Foti et al. (2013) avaliou o desempenho de 28 participantes com SW, que após 
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observarem e detetarem uma sequência visuomotora, demonstraram piores resultados 

do que crianças com desenvolvimento típico nas fases de treino do exercício e 

automatização. Os autores relacionaram as dificuldades na performance nas fases de 

exercício com limitações na memória de trabalho espacial; e as dificuldades na 

automatização com dificuldades no processo de aumentar a eficiência e rapidez da 

resposta. 

Um dos fatores que pode estar envolvido na dificuldade na aprendizagem de 

novas competências motoras é a dificuldade no seu reconhecimento. Um estudo neste 

âmbito, de Sparaci et al. (2012), teve por objetivo avaliar não só a compreensão de atos 

motores pelos jovens com SW, mas também compreender a sua interpretação da 

intenção dos gestos motores. Os resultados encontrados apontaram para uma 

dificuldade em comparação com os controlos não apenas na questão do “porquê” da 

realização do gesto, mas maioritariamente na compreensão elementar do gesto em si – 

sugerindo uma ligação entre as dificuldades na execução de atos motores e a sua 

compreensão/identificação visual.  

Consistente com os relatos de problemas na coordenação visuomotora na SW, 

Tsai et al. (2008) descreveu dificuldades em subtestes de controlo visuomotor; e em 

situações de velocidade dos membros e destreza, em crianças e adolescentes com SW. 

Elliott, Welsh, Lyons, Hansen, e Wu (2006) analisaram a cinemática de 

movimentos rápidos que exijam um alto grau de precisão espacial em adultos com SW. 

Os resultados foram em parte de acordo com a hipótese das alterações na via dorsal, 

sugerindo que comparados com outros grupos, os participantes com SW apresentaram 

dificuldades no planeamento prévio dos seus movimentos com base na informação 

visual disponível. Estas dificuldades foram particularmente evidentes na incapacidade 

em adaptar a velocidade do movimento à amplitude, mesmo com diversas correções 

realizadas durante a performance.  

Como já referido, vários estudos têm associado a SW com disfunções ao nível do 

funcionamento neuronal particularmente no que diz respeito às vias de processamento 

visual dorsal e ventral, apontando para alterações na via dorsal (Atkinson et al., 2003; 

Bernardino, Castelhano, Farivar, Silva, & Castelo-Branco, 2013; Meyer-Lindenberg et 

al., 2004). Por outro lado, estudos apontam para o alargamento dos lóbulos 

neocerebelares e diferenças bioquímicas no cerebelo na SW (Jernigan & Bellugi, 1990; 

Reiss et al., 2000; Sampaio et al., 2013). Estes estudos podem proporcionar uma 

possível explicação para o fraco desempenho em movimentos guiados visualmente e 

esclarecer a base neural das dificuldades de planeamento e controlo visual de 

movimento na SW. 
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O estudo de Hocking et al. (2011), estendeu o estudo de Elliott et al. (2006), 

utilizando uma variante da tarefa na qual manipulou o tamanho do alvo para além da 

distância até ao alvo, com adultos com SW. Examinou o grau em que os défices 

visuomotores foram associados com o planeamento do movimento e retroalimentação 

baseada em controlo em linha. Os adultos com SW apresentaram dificuldades 

específicas nas fases de programação e controlo online do movimento sob crescente 

exigência de precisão: movimentos mais lentos e com maior duração; o aumento da 

dificuldade da tarefa levou a maiores incrementos na duração do movimento, implicando 

dificuldades na utilização do feedback sensorial disponível.  

Assim, os resultados indicam que as dificuldades de coordenação visuomotora na 

SW podem refletir problemas descritos do fluxo dorsal, mas também podem estar 

relacionados com o papel do cerebelo no controlo motor dinâmico de movimentos 

balísticos. Para além disso o tempo de espera pode constituir uma estratégia 

compensatória para superar os défices no fluxo dorsal, onde uma transformação rápida 

da informação visual seria necessária para o movimento (Hocking et al., 2013, 2011). 

1.6 Comportamento Adaptativo 

O comportamento adaptativo tem a ver com a habilidade de funcionamento 

independente e as perceções da sociedade no que distingue um comportamento social 

“aceitável” de “inadequado” (Jacobson & Mulick, 1996). Segundo estes autores, o 

comportamento adaptativo foi Definido por Grossman, (1977) como o grau de eficácia 

ou eficiência com a qual o indivíduo atinge os níveis padronizados de independência 

pessoal e responsabilidade social esperados para a sua idade e grupo cultural. 

O comportamento adaptativo nos indivíduos com SW tem sido pouco estudado 

(Howlin et al., 2010). Os estudos até à data sugerem que o funcionamento adaptativo 

em geral em crianças e adultos com SW, apesar de insuficiente, é geralmente 

congruente com o estado de desenvolvimento global (Davies et al., 1997; Fu, 2012; 

Gosch & Pankau, 1994; Greer et al., 1997).  

A escassa literatura disponível permanece inconclusiva em termos de pontos 

fortes e fracos de habilidades adaptativas; bem como em termos da relação entre o 

funcionamento adaptativo e variáveis como a idade cronológica, quociente intelectual 

ou características familiares (e.g. atitudes da família e cultura familiar) (Brawn & Porter, 

2014). 

Nenhum estudo encontrou diferenças significativas no funcionamento adaptativo 

em função do género nos indivíduos com SW (Brawn & Porter, 2014; Fisch et al., 2007; 

Fu, 2012; Greer et al., 1997). 
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No que respeita às variações em função da idade, as conclusões variam: Brawn 

e Porter (2014); Fu (2012) e Howlin et al. (2010) afirmam que melhora com a idade, mas 

permanece inferior quando comparado com os seus pares com desenvolvimento típico. 

Outros estudos apontam para uma relação negativa significativa entre habilidades 

adaptativas globais e idade cronológica (Fisch et al., 2007; Mervis & John, 2010). 

Finalmente, Di Nuovo e Buono (2011) não encontraram melhorias ou diminuições de 

habilidades adaptativas com a idade. 

No entanto foram encontradas variações nos diversos domínios em função da 

idade. No âmbito das investigações com crianças e jovens, pela utilização da forma de 

entrevista aos pais Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS; Sparrow, Cicchetti, & 

Balla, 1984), Greer et al. (1997) descreveram na sua amostra (12-18 anos) desempenho 

nas Escalas de Socialização e Comunicação significativamente melhor do que nas 

Competências de Vida Diária ou Habilidades Motoras. Mervis et al. (2001) (amostra 

maior de 4-8 anos) encontraram diferenças significativas em scores padronizados entre 

todos os pares de escalas. O desempenho foi ordenado da seguinte forma: 1. 

Socialização, 2. Comunicação, 3. Habilidades de Vida Diária, 4. Habilidades motoras.  

Contudo, ao contrário do descrito nos estudos com crianças (melhores resultados 

de socialização em comparação com os domínios da comunicação e habilidades de vida 

diária (Fisch et al., 2007; Greer et al., 1997; Mervis et al., 2001), com adultos com SW 

os perfis de funcionamento adaptativo descritos são um pouco diferentes.  

Estudos neste âmbito identificaram a socialização como uma força relativa em 

adultos, e a comunicação a tornar-se a área mais fraca, sendo nalguns estudos 

ultrapassada pelo funcionamento motor e pelas atividades de vida diária, e noutros não 

(Howlin et al., 2010). Para além disso, o aumento da idade cronológica foi associado 

com menor vida em comunidade (Mervis & John, 2010) e menor interação 

social/habilidades de comunicação (Fu, 2012). 

As dificuldades de comunicação no funcionamento adaptativo com o aumento da 

idade podem ser explicadas por aspetos das habilidades de linguagem, tais como 

habilidades pragmáticas pobres, apesar do vocabulário recetivo constituir uma força 

relativa na SW (Mervis & John, 2010). Para além disso, os resultados podem estar 

influenciados pela própria escala, pela ênfase que coloca em diferentes habilidades para 

diferentes idades (e.g. tónica em habilidades de linguagem recetiva; expressiva; escrita) 

(Brawn & Porter, 2014; Mervis et al., 2001). 

Outra hipótese avançada por Fisch et al. (2007) não associa estas alterações a 

um declínio no funcionamento, mas levanta a possibilidade de se tratar de um platô no 

desenvolvimento e/ou a ausência de evoluções. As diferenças nas expectativas sociais 

podem evidenciar de modo mais premente dificuldades que se mantém ao mesmo nível. 
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Da análise da sua amostra (100 indivíduos com SW com idades entre 12 e 53 

anos), Fu (2012) concluiu que crianças e adultos podem ter diferentes perfis de 

adaptação, em particular na área de habilidades de comunicação. Segundo Brawn e 

Porter (2014) o ambiente e cultura familiar e as atitudes da família também podem 

influenciar o comportamento adaptativo,  

Relativamente à associação entre o funcionamento intelectual e funcionamento 

adaptativo, na literatura sobre SW foram já utilizados diversos métodos e obtidos 

resultados contraditórios, pelo que segundo Brawn e Porter (2014) os resultados ainda 

não são conclusivos. 

Quanto à associação entre habilidades cognitivas gerais dos sujeitos e o 

comportamento adaptativo, investigações sugeriram que: 

 Melhores resultados a nível cognitivo na infância tardia, adolescência e idade 

adulta estão associados com melhores resultados nos domínios de 

Comunicação, Habilidades de Vida Diária e Socialização da VABS (Davies et al., 

1997; Gosch & Pankau, 1994; Howlin et al., 2010); 

 O desempenho no domínio de Habilidades Motoras da VABS está relacionado 

com as dificuldades fenotípicas em habilidades motoras finas e capacidade 

visuoconstrutiva (Mervis et al., 2001; Mervis & Klein-Tasman, 2000); 

 A performance nos domínios da Socialização e Comunicação pode ser 

influenciada por boas capacidades verbais e de memória auditiva (Mervis et al., 

2001). 

Comportamentos desajustados têm um elevado impacto potencial sobre as 

habilidades adaptativas de um indivíduo, limitando sua capacidade de participar em 

atividades diárias a sua integração nas estruturas de educação, formação e inclusão na 

comunidade (Di Nuovo & Buono, 2011). 

Num estudo de Rowe (2007) sobre a motivação e perseveração numa tarefa de 

dificuldade moderada, o grupo com SW apresentou significativamente mais 

comportamentos de pedidos de ajuda e comportamentos não dirigidos à tarefa, com 

pouco prazer na execução, apesar de melhores habilidades cognitivas do que o grupo 

com o qual foi comparado. A autora do estudo propôs que a baixa motivação na maestria 

de uma tarefa pode estar relacionada com os baixos níveis de sucesso independente e 

emprego observadas em adultos com WS. 

Este perfil de personalidade está ainda ligado com comportamentos desajustados 

que têm impacto na adaptação social e problemas de comportamento, como já referido 

anteriormente, com relatos de níveis elevados de ansiedade e medos, problemas de 

atenção, distração, impulsividade, baixa tolerância à frustração, falta de capacidade de 
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adaptação (e.g., dificilmente em se ajustar a novas situações, dificuldades em seguir 

instruções, etc.), e atividade atípica (e.g., hiperatividade e agitação, etc.) (Rowe, 2007). 

Em pesquisas anteriores, 50 a 70% dos indivíduos com SW apresentaram níveis 

elevados de comportamentos problemáticos, com níveis significativamente mais 

elevados de comportamentos de internalização do que de externalização; e sentimentos 

de ansiedade (Brawn & Porter, 2014; Einfeld et al., 2001). 

O padrão de comportamentos desajustados pode influenciar o desenvolvimento do 

comportamento adaptativo em crianças com SW e interferir com a sua "capacidade" 

para gerir as suas atividades e responsabilidades pessoais e sociais (Rowe, 2007). 

2 Objetivos da Investigação 

A dificuldade que os indivíduos com SW demonstram em tarefas de motricidade global, 

motricidade fina, controlo motor e tarefas visuomotoras prejudicam a sua performance 

em termos adaptativos, limitando as suas capacidades de autonomia. 

Seguindo este mote deixado por Hahn et al. (2014) que enfatizaram a necessidade 

de estudos futuros continuarem a explorar a relação entre as dificuldades em 

habilidades motoras e construção visuomotora e habilidades adaptativas, o presente 

estudo visa contribuir para o corpo crescente de investigação nesta área, através da 

exploração descritiva dos resultados e comportamentos registados da amostra. 

Neste sentido, o presente estudo tem como principais objetivos as seguintes 

questões de investigação: 

 Avaliar o perfil de proficiência motora no grupo com SW; 

 Avaliar o comportamento adaptativo e problemas de comportamento no grupo 

com SW;  

 Explorar a relação entre as dificuldades em habilidades motoras e habilidades 

adaptativas, do ponto de vista descritivo, no grupo com SW. 

3 Metodologia da Investigação 

3.1 Caracterização da Amostra 

Os participantes constituem uma amostra não aleatória por conveniência, constituída 

apenas pelo grupo de estudo de 6 indivíduos com diagnóstico comprovado de SW por 

análise genética. Com idades compreendidas entre os 17 e 39 anos, 3 do género 

feminino e 3 do género masculino (ver tabela 1). 
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Tabela 1- Caracterização da amostra (n=6) em relação ao género e idade cronológica 

Participante Género 
Idade Cronológica 

(anos) 

A Masculino 25 

B Masculino 39 

C Masculino 20 

D Feminino 26 

E Feminino 17 

F Feminino 22 

3.2 Instrumentos de Avaliação 

Os instrumentos utilizados na presente investigação foram: a Forma Reduzida do Teste 

de Proficiência Motora de Bruininks-Oseretsky, 2ªedição (TPMBO-2: (Bruininks & 

Bruininks, 2005)) e a Escala de Comportamento Adaptativo versão portuguesa (ECAP: 

(Santos & Morato, 2004)). 

3.2.1 Teste de Proficiência Motora de Bruininks-Oseretsky – 2ª Edição 

A versão revista do TPMBO-2 constitui uma forma confiável e eficiente de avaliar a 

proficiência motora de indivíduos entre os 4 e os 21 anos. Através de um conjunto de 

atividades dirigidas a objetivos, avalia um vasto leque de habilidades motoras, incluindo 

globais e finas, em indivíduos com dificuldades na área da motricidade ou com sinais 

disfuncionais. Desde a sua publicação, em 1978, este teste é o método de avaliação 

com referência à norma mais utilizado no estudo da proficiência motora na população 

com deficiência, embora não esteja normalizado para a população portuguesa. É um 

teste credível, com bons indicadores de validade e fiabilidade e atualmente de ampla 

aplicação quer na Psicologia quer na Educação. 

Segundo Bruininks e Bruininks (2005), podemos definir a proficiência motora como 

o índice ou somatório dos melhores desempenhos (performance), que se observam 

numa grande diversidade de situações ou tarefas e que tende a aumentar com a idade.  

A apresentação do TPMBO-2 é feita sob duas formas – Forma Completa (FC) e 

Forma Reduzida (FR) – e ambas são compostas por um conjunto de tarefas que 

permitem avaliar as competências motoras global e fina, estruturadas em oito subtestes: 

precisão motora fina, integração motora fina, destreza manual, coordenação bilateral, 

equilíbrio, velocidade de corrida e agilidade, coordenação dos membros superiores e 

força.  

Na FR o TPMBO-2 consiste em 14 itens pré-selecionados cuidadosamente para 

representar os 8 subtestes e abranger uma ampla gama de habilidades que forneçam 

resultados de suficiente confiança.  
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O teste é de aplicação individual. O tempo médio previsto de duração é de 40 a 

60 minutos na FC e de 15 a 20 minutos na FR. No entanto, o tempo de aplicação do 

teste varia consoante a idade e a habilidade dos examinandos, entre outros fatores. 

O TPMBO-2 é uma prova estandardizada, com instruções e procedimentos 

específicos para a administração e pontuação; referenciado à norma com uma amostra 

normativa de 1520 indivíduos com idades entre 4-21 em 38 estados nos Estados Unidos 

da América. Revela validade para a avaliação da proficiência motora de crianças e 

jovens com e sem dificuldades; no que respeita à consistência interna tem validade de 

conteúdo e de constructo; apresenta uma alta fiabilidade teste-reteste na sua 

normalização à população americana (Bruininks & Bruininks, 2005). 

Para o estudo foi aplicada a FR na sua totalidade. É rápida e fácil de administrar 

e providencia um resultado único de toda a proficiência motora. Na Tabela 2 - 

Composição da Forma Reduzida do TPMBO-2Error! Reference source not found. 

apresenta-se a composição da forma reduzida, e na apresentação e discussão de 

resultados descreve-se cada um dos itens em maior pormenor. 

Para além do descrito o teste avalia ainda qualitativamente os itens atenção, 

fluidez do movimento, esforço e compreensão, numa escala de fraco (1), médio (2), bom 

(3) e excelente (4). 

O TPMBO-2 deve ser aplicado num local livre de barulho ou de outras distrações. 

Para os subtestes 1 a 4 é necessária uma mesa e duas cadeiras (uma onde o 

examinado se possa sentar confortavelmente, com os pés no chão). Para alguns 

subtestes é necessário fazer marcação prévia na sala. Durante toda a sessão de testes, 

deve-se manter o livro de administração sobre uma mesa ou outra superfície para que 

o examinado possa ver as fotografias e o examinador possa ver o texto de administração 

(Bruininks & Bruininks, 2005). 
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Tabela 2 - Composição da Forma Reduzida do TPMBO-2 

Subteste Competências Avaliadas Itens 

Subteste 1- Precisão 
Motora Fina 

 

Conjunto de atividades que requerem um 
controlo preciso dos dedos e movimentos da 

mão. 

Desenhar uma linha, por um percurso, delimitado por linhas 
laterais (Item 3) 

Dobrar papel por cima de linhas pré-definidas (Item 6) 

Subteste 2 – 
Integração Motora 

Fina 

 

Reprodução de diferentes formas geométricas 
com diferente complexidade, medindo a 

habilidade de integração de um estímulo visual 
com o controlo motor. 

Copiar um quadrado (Item 2) 

Copiar uma estrela (Item 7) 

Subteste 3 - Destreza 
Manual 

 

Envolve o controlo e a coordenação das mãos 
e braços, na manipulação de objetos 

pequenos. Mede a velocidade de realização 
da tarefa 

Iniciar a tarefa com a mão dominante, transferir uma moeda de 
cada vez, para a outra mão e, com esta, colocá-la numa caixa. 
Transferir o maior número de moedas possível em 15 segundos 
(Item 2) 

Subteste 4 - 
Coordenação 

Bilateral 

 

Avalia a habilidade da criança em coordenar 
as mãos e os pés em movimentos dissociados 
sequenciais e simultâneos, utilizando ambos 

os lados do corpo. 

Saltar no mesmo sítio, com ambos os lados sincronizados e 
alternadamente, braço e perna direitos trocam com braço e 
perna esquerdos. Realizar 5 saltos corretos (Item 3) 

Bater o pé e o dedo do mesmo lado, sincronizadamente, 
alternando ora um lado ora o outro, com movimentos contínuos. 
Realizar seguidos 10 batimentos corretos (Item 6) 

Subteste 5 – 
Equilíbrio 

 

Avalia as competências do controlo motor que 
são essenciais para manter a postura quando 
se está numa posição estática unipedal e num 

deslocamento dinâmico. 

Andar sobre uma linha, iniciando com o pé preferencial, com 
mãos colocadas na cintura (Item 2) 

Manter-se em apoio unipedal, sobre o pé preferencial sobre uma 
trave, de olhos abertos, com mãos na cintura e mantendo a 
outra perna em flexão de 90 graus (Item 7) 

Subteste 6 - Corrida 
de Velocidade e 

Agilidade 

 

Avalia a habilidade de controlar e coordenar 
grandes grupos musculares envolvidos na 

locomoção. 

Saltar em apoio unipedal no mesmo sítio, saltando sobre o 
apoio da perna preferencial, a outra perna a 90 graus, mãos na 
cintura, durante 15 segundos (Item 3) 

Subteste 7- 
Coordenação dos 

Membros Superiores 
Avalia a coordenação óculo-manual. 

Com os braços em extensão, largar e apanhar uma bola de 
ténis, com as duas mãos (Item 1) 

Driblar uma bola de ténis alternando mãos (Item 6) 

Subteste 8 – Força 

 

Avalia a força do membro superior e a força da 
região anterior do tronco. 

Realizar flexões com os braços em extensão, movimentado 
simultaneamente todo o corpo, com pernas em flexão, durante 
30 segundos (Item 2) 

Abdominais - partindo da posição inicial de deitado no chão com 
pernas em flexão e membros superiores ao lado do tronco, 
realizar a elevação do tronco e voltar à posição inicial, repetindo 
o movimento durante 30 segundos (Item 3) 

 

3.2.2 Escala de Comportamento Adaptativo, versão portuguesa 

A Escala de comportamento adaptativo versão portuguesa (ECAP) é um instrumento 

apropriado para a avaliação de populações com dificuldade intelectual e 

desenvolvimental, institucionalizadas e para populações normais, dos 6 até aos 60 anos 

de idade, que permite a avaliação da independência pessoal e comunitária e dos 

aspetos relativos à performance e ao ajustamento social.  

Visa identificar as áreas fortes e fracas dos indivíduos como base para o 

diagnóstico, elaboração de Planos Educativos Individualizados e organização de 

programas comportamentais e de desenvolvimento de habilidades, que visem a 

inclusão e participação plena de todos os cidadãos (Santos & Morato, 2004). 

O principal objetivo da utilização prática da ECAP consiste em permitir recolher 

informações precisas, possibilitando uma avaliação compreensiva da capacidade dos 
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sujeitos em gerirem as circunstâncias do seu envolvimento. Assim, despista condutas 

que não se coadunam com os padrões vigentes de acordo com o escalão etário e com 

o grupo sociocultural (Santos & Morato, 2004). 

A aplicação da escala é preferencialmente através de processos de observação 

direta ou sob a forma de uma entrevista à pessoa mais pertinente para responder às 

questões, que melhor conhece o avaliado. Sempre que possível deverá ser completada 

com apenas uma fonte de informação (Santos & Morato, 2004). 

A ECAP encontra-se dividida em duas partes: a primeira enfatiza a independência 

pessoal e avalia as habilidades consideradas importantes para a autonomia e 

responsabilidade no dia-a-dia, estando os comportamentos agrupados em 10 domínios: 

autonomia, desenvolvimento físico, atividade económica, desenvolvimento da 

linguagem, números e tempo, atividade doméstica, atividade pré-profissional, 

personalidade, responsabilidade e socialização.  

A segunda parte está relacionada com os comportamentos sociais, agrupados em 

8 domínios, que se constituem como medidas dos CA relativos à manifestação de 

problemas de personalidade e comportamentais: comportamento social, conformidade, 

merecedor de confiança, comportamento estereotipado e hiperativo, comportamento 

sexual, comportamento auto abusivo, ajustamento social e comportamento interpessoal 

perturbado. 

Para além dos domínios existem 5 fatores baseados nos domínios referidos 

(autossuficiência pessoal, autossuficiência na comunidade, responsabilidade pessoal e 

social, ajustamento social e ajustamento pessoal). Estes não serão contudo analisados 

no presente estudo, na medida em que numa descrição qualitativa dos dados, sendo 

baseados nos mesmos itens que os domínios apresentados, seriam algo redundantes 

na sua descrição. 

4 Procedimentos 

Numa fase inicial, a investigação requereu o estabelecimento de parcerias com 

entidades de referência - Faculdade de Motricidade Humana (FMH) e Instituto 

Biomédico de Investigação em Luz e Imagem (IBILI) - de modo a garantir os locais de 

aplicação e o acesso à amostra pretendida. Após garantidas as autorizações inerentes 

ao processo procedeu-se à seleção da amostra para o estudo. 

Os participantes foram escolhidos e contactados por constarem numa base-de-

dados devido à sua participação prévia noutros estudos sobre a Síndrome, realizados 

pelo IBILI. Neste sentido, foram contactados telefonicamente e marcadas as datas para 

a recolha de dados, que decorreram nas instalações da FMH e do IBILI, consoante a 

área de residência dos participantes.  



ARTIGO 

 

33 

A participação no estudo procedeu-se de forma voluntária, sendo assegurada a 

explicação dos objetivos da investigação a cada família. Posteriormente, e depois de 

compreendidos os parâmetros da investigação, os pais assinaram o termo de 

consentimento informado (ver anexo A) que depois de devidamente validado e entregue, 

possibilitou a recolha de dados. 

4.1 Recolha de Dados 

Os instrumentos e os seus procedimentos não se encontravam associados a 

riscos ou desconforto para participantes ou investigadores, tendo decorrido em locais 

seguros de modo a permitir uma resposta adequada a situações imprevistas. No entanto 

os locais eram desconhecidos para os participantes, de modo a garantir condições 

equivalentes para todos. A avaliação foi levada a cabo por dois avaliadores que 

anteriormente haviam já realizado um treino de fidelidade inter observador de modo a 

garantir o máximo de rigor nas observações e consequentes cotações.  

As avaliações, decorridas num só momento de avaliação, incluíram a explicação 

do estudo, assinatura do consentimento informado, recolha de dados anamnésicos, e 

aplicação dos instrumentos de avaliação. 

A recolha de dados anamnésicos decorreu em conversa com as famílias dos 

participantes ou foi recolhida através do processo clínico dos estudos anteriores. Inclui 

a recolha da história com dados identificativos do indivíduo, com dados relevantes da 

história clínica (e.g. medicação atual), história do desenvolvimento (idade de aquisição 

das principais etapas do desenvolvimento motor), história educativa (recebe ou recebeu 

algum acompanhamento pedagógico-terapêutico), dados mesológicos (escola, 

participação na comunidade) e caracterização de hábitos de vida familiares (atividades 

de lazer, atividades desportivas). Toda a informação recolhida permite uma melhor 

caracterização da amostra, tendo um carácter informativo e por vezes explicativo na 

compreensão das circunstâncias individuais de cada participante. 

A avaliação formal incluiu a aplicação do TPMBO-2 aos indivíduos com SW e da 

ECAP aos familiares que os acompanharam (as mães ou ambos os pais), em separado. 

A aplicação do TPMBO-2 foi realizada numa sala de avaliação organizada segundo o 

exigido pelas normas do teste, e a da ECAP numa outra sala confortável para as 

famílias. 

A duração da avaliação dependeu muito da fatigabilidade e rapidez dos 

participantes. A aplicação do TPMBO-2 demorou entre 25 e 35 minutos e da ECAP entre 

1h40m e 2h30m. No entanto a duração das aplicações não foi considerada para a 

discussão de resultados. Tal deve-se ao facto de que no caso dos indivíduos com SW 

foram realizadas pausas mediante a fatigabilidade dos indivíduos; e variaram os tempos 
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de instrução, mas houve poucas variações nas durações dos itens propriamente ditos, 

tendo a maioria tempo cronometrado. Quanto à ECAP, que foi aplicada exclusivamente 

às famílias, sem a presença do individuo, a variação deveu-se a períodos de conversa. 

Os dados foram recolhidos em Fevereiro de 2015.  

4.2 Análise de Dados  

Após a recolha, os dados foram inseridos numa base-de-dados construída no programa 

de tratamento estatístico, o SPSS versão 21.0. O procedimento estatístico neste estudo 

teve um caracter meramente exploratório uma vez que não constituiu o foco da análise. 

As análises realizadas foram de tipo descritivo (utilizando a análise de frequências, 

parâmetros de tendência central e de variância).  

A SW é comumente associada com uma grande variabilidade clínica (e.g. Davies 

et al., 1997). Este facto aliado ao pequeno tamanho da presente amostra justifica uma 

análise descritiva em detrimento de quantitativa.  

5 Apresentação e Discussão dos Resultados  

5.1 Perfil de Proficiência Motora da Amostra 

A forma reduzida do TPMBO-2 permitiu avaliar o desempenho dos participantes nos 

vários subtestes e calcular uma pontuação média final para cada indivíduo.  

5.1.1 Perfil de Proficiência Motora de cada indivíduo 

De modo a clarificar o perfil individual dos participantes da amostra, a figura 4 apresenta 

a pontuação total de cada indivíduo no TPMBO-2, que consiste na soma de todas as 

pontuações obtidas nos vários subtestes pelo individuo, convertidos em percentagem 

em relação à pontuação máxima do teste.  

 

Figura 4 - Resultados Totais do TPMBO-2 de cada participante (valores percentuais) 
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Apesar de todos os participantes apresentarem pontuações finais médias muito 

próximas de 50%, quer em alguns subtestes do TPMBO-2, quer na pontuação total do 

mesmo, é importante ter em consideração que estes indivíduos apresentam dificuldades 

motoras marcadas e que estas pontuações acabam por não significar bons níveis de 

desenvolvimento motor. Estes dados vão de encontro ao descrito na bibliografia pela 

utilização do mesmo instrumento, onde indivíduos em idade juvenil demonstraram 

dificuldades significativas no desenvolvimento motor em comparação com pessoas da 

mesma idade (Tsai et al., 2008). 

Neste sentido, a importância da avaliação da proficiência motora reside não só na 

compreensão da performance deste grupo, mas na identificação de possíveis áreas 

fortes e fracas, que facilitem o planeamento, implementação e reavaliação de programas 

de intervenção (Bruininks & Bruininks, 2005). Segundo Bruininks e Bruininks (2005), 

podemos definir a proficiência motora como o índice ou somatório dos melhores 

desempenhos (performance), que se observam numa grande diversidade de situações 

ou tarefas e que tende a aumentar com a idade.  

Contudo, na amostra do presente estudo a proficiência motora não aumentou de 

forma linear com a idade, parecendo haver outras variáveis – prática de atividade física, 

entre outras variáveis ambientais – a influenciar as variações de resultados.  

5.1.2 Perfil de Proficiência Motora por subteste 

A figura 5 apresenta os valores da amostra em cada subteste do TPMBO-2. Os 

resultados foram convertidos em percentagem em relação ao máximo de cada subteste, 

para uma melhor análise e comparação dos mesmos. 

Pela análise da figura 5 verifica-se que a amostra considerada neste estudo 

apresenta valores díspares entre os subtestes do TPMBO-2. Os melhores resultados 

obtidos foram nos subtestes Coordenação Bilateral (M = 90%), Coordenação dos 

Membros Superiores (M = 84%), Equilíbrio (M = 71%) e Corrida de Velocidade e 

Agilidade (M = 62%); seguidos dos subtestes de Integração Motora Fina (M = 55%), 

Precisão Motora Fina (M = 54%), Força (M = 37%) e Destreza Manual (M = 30%), por 

ordem decrescente. 

No entanto, uma vez que a amostra considerada neste estudo é de apenas 6 

participantes e os seus resultados foram por vezes muito distintos, a análise apenas 

quantitativa dos resultados obtidos, especialmente através de médias entre diferentes 

indivíduos, não constitui neste âmbito uma medida fiável para análise dos dados, pelo 

que a análise descritiva dos resultados se apresenta de seguida. 
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Figura 5 - Resultados dos Subtestes do TPMBO-2 (valores percentuais por subteste) 

 

Assim, são apresentados e discutidos os resultados da Avaliação da Proficiência 
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Na tarefa de dobragem todos os participantes demonstraram dificuldades 

significativas na execução. Centrando-se num dos cantos da linha como referência para 

a dobra, dobraram de modo geral obliquamente à linha desenhada. A exceção a esta 

regra foi uma das participantes (F), que obteve 11 pontos brutos quando todos os outros 

participantes pontuaram entre 0 e 7 pontos. Assim, os resultados variaram entre 0 e 6 

pontos em relação ao máximo de 7. Esta diferença neste indivíduo pode estar 

relacionada com uma aprendizagem e treino de vários anos em trabalhos manuais de 

precisão, que realiza como um hobby (ponto de cruz). Neste sentido, os resultados desta 

participante alteraram significativamente a média do grupo neste subteste, pelo que é 

necessária, mais uma vez, cautela na interpretação dos resultados médios. 

Descobertas anteriores de Gagliardi, Martelli, Burt, e Borgatti, (2007) confirmaram 

em termos neurológicos alterações que podem justificar dificuldades significativas na 

coordenação motora fina (e também global), pela presença de disfunções nos sinais do 

cerebelo e extrapiramidais. 

O subteste Integração motora fina obteve como resultado uma média de 55%. 

No entanto, tal como anteriormente, na análise da performance um dos indivíduos (D) 

obteve 40% a mais do que todos os outros, o que influenciou significativamente a média 

do grupo, resultado sem o qual a média deste subteste estaria abaixo dos 50%. 

O subteste requer que o examinado reproduza desenhos de figuras geométricas 

de diferente complexidade – um quadrado a uma estrela. A reprodução das figuras deve 

ser efetuada com a maior precisão possível, num tempo ilimitado. Cada uma das formas 

geométricas é cotada em mais de um critério: forma básica, fecho, bordas, orientação, 

sobreposição e dimensão global; usando uma abordagem dicotómica. 

No desenho do quadrado, cuja pontuação máxima é 5, todos os participantes 

obtiveram 4 ou 5 pontos.  

No desenho da estrela apenas um dos participantes (D) conseguiu pontuação. 

Todos os outros participantes obtiveram cotação 0 no primeiro critério, forma básica, o 

que automaticamente em termos de cotação anula todos os restantes critérios, cotando-

os com 0 o que perfaz pontuação total de 0. Em termos descritivos e de aparência, do 

ponto de vista do observador, a estrela cotada com esta pontuação pode não ser 

significativamente melhor do que as restantes. Apesar desta possível subjetividade, as 

normas de cotação do resultado obtido devem ser seguidas à risca. 

Tal como no subteste anterior, as tarefas de desenho neste subteste requerem 

controlo preciso dos movimentos digitais. Contudo, como o examinado deve reproduzir 

o desenho com pistas visuais adicionais (cópia), este subteste avalia também a 

capacidade de integrar estímulos visuais com controlo motor.  
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Tal como referido na revisão teórica, a investigação aponta para dificuldades na 

capacidade visuoconstrutiva em vários aspetos do seu funcionamento (agrupamento 

percetual, discriminação da orientação, imagens mentais, relações espaciais e memória 

espacial) (Martens et al., 2008). 

Os resultados observados parecem assim estar de acordo com estudos que 

sugerem que os indivíduos com SW mostram uma dificuldade particular na replicação 

de figuras que incluam múltiplas relações espaciais, mas não em figuras de formas 

simples (Hudson & Farran, 2011). Uma possível explicação para estas dificuldades é 

descrita na bibliografia, com base nas preferências de processamento visual e nas 

dificuldades ligadas à via de processamento dorsal (Atkinson et al., 2003; Bellugi et al., 

2000; Bernardino et al., 2013). Outra hipótese explicativa possível pode ser a avançada 

por Hudson e Farran (2013), que ligaram um pior desempenho na cópia de uma figura 

complexa com falta de atenção no modelo, com base em dificuldades descritas na 

atenção (Leyfer et al., 2006) e nos resultados obtidos no seu estudo. 

O subteste Destreza manual foi caracterizado por resultados abaixo dos 50%. 

O item de avaliação consiste em agarrar pequenas moedas e colocá-las numa 

caixa, trocando-as de mão. A ênfase está na precisão, mas a tarefa é cronometrada e 

é pedido ao examinado que realize a prova o mais rápido que conseguir. Nesta tarefa 

os participantes transferiram nos 30 segundos entre 4 e 9 moedas, obtendo pontuações 

entre 1 e 4 pontos quando o máximo seria 9. 

Ao incluir a velocidade, as atividades cronometradas diferenciam níveis de 

destreza. Neste âmbito a literatura descreve uma performance inferior dos indivíduos 

com SW em relação aos seus pares; com dificuldades em tarefas que requerem um 

nível moderado de precisão associado a um nível moderado de velocidade. Assim, os 

presentes resultados foram consistentes com os relatos de problemas na coordenação 

visuomotora nos indivíduos com SW descritos por Tsai et al. (2008) que relataram 

dificuldades num subtestes de controlo visuomotor e em situações de velocidade dos 

membros e destreza, em crianças e adolescentes com SW. 

Deste modo, dificuldades em ações como o alcançar, agarrar e coordenação 

bimanual com pequenos objetos podem influenciar habilidades de autonomia na vida 

diária, em tarefas que requeiram habilidades motoras similares, como descrito por Hahn 

et al. (2014).  

O subteste Coordenação bilateral foi a área com melhores resultados (M = 90%). 

Este resultado deriva de num dos itens todos os participantes terem obtido pontuação 

máxima, e no outro 3 dos participantes também. 

O primeiro item que consistia em saltar alternando de lado com os membros 

superior e inferior do mesmo lado em simultâneo. Apesar da explicação e demonstração 
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da tarefa, esta foi de difícil compreensão pelos participantes. Uma vez compreendida a 

instrução, metade dos participantes realizou 5 saltos e pontuou o máximo de 3 pontos; 

2 participantes realizaram com sucesso 3 saltos (2 pontos) e o participante F 

demonstrou maiores dificuldades realizando apenas um salto correto (1 ponto). Dois dos 

participantes que obtiveram pontuação máxima (B e C) são praticantes de atividade 

física regular, o que pode ter influenciado positivamente os resultados obtidos. 

No segundo item - bater com os pés e dedos das mãos sincronizados do mesmo 

lado - todos os participantes obtiveram a pontuação máxima de 4 pontos, com 10 

batimentos consecutivos corretos. 

O subteste Equilíbrio obteve uma média de resultados de 70,83%. 

No primeiro item, que consiste em caminhar sobre uma linha, todos os 

participantes completaram 5 ou 6 passos com sucesso, obtendo pontuações de 3 ou 4 

pontos perante o máximo possível de 4.  

A segunda tarefa, que envolve a estabilidade de suporte do tronco; avalia quanto 

tempo o indivíduo consegue manter-se numa trave de equilíbrio, até ao máximo de 10 

segundos. Nesta tarefa todos os participantes obtiveram pontuações de 1 ou 2, com 

exceção da participante F que obteve 3 pontos, quando o máximo seria 4. Todos os 

participantes permaneceram na posição entre 1 e 5 segundos, com exceção do 

indivíduo F, que conseguiu 8 segundos. 

Sem a participação do indivíduo F a média do grupo seria mais baixa, o que iria 

de encontro a sérias dificuldades na área do equilíbrio descritas na bibliografia, 

especialmente com referência visual, como é o caso da prova de equilíbrio (na trave) do 

presente estudo. Semel e Rosner (2003) descreveram que na análise de um inquérito 

realizado no Utah, 80% das crianças com SW inquiridas afirmou ter inseguranças 

gravitacionais (Semel & Rosner, 1991 cit in Semel & Rosner, 2003). Num estudo de 

Barozzi et al. (2013) com 23 indivíduos com SW (com idade média de 17,52 ± 8,33 

anos), os resultados apontaram para piores resultados do grupo com SW em relação ao 

grupo de controlo; resultados progressivamente piores em comparação, com o avanço 

da idade; particularmente mais baixos nas situações com necessidade de informação 

visual para manter o equilíbrio; e independência entre as habilidades cognitivas e o 

desempenho estabilométrico. Na presente amostra os resultados não variaram 

linearmente em função da idade e registou-se aparente independência entre as 

habilidades cognitivas e o desempenho estabilométrico, o que vai ao encontro dos 

resultados do referido estudo. 

O subteste Velocidade de corrida e agilidade obteve uma média de resultados 

de 62% sendo que a performance dentro do grupo foi muito variada. 
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O item de avaliação consiste numa tarefa de salto em apoio unipedal, contando 

quantos saltos consegue dar o participante num intervalo de tempo. Na tarefa 4 dos 

participantes obtiveram pontuações entre 70% e 90% (entre 27 e 41 saltos, com 7-9 

pontos); o participante (E) obteve 40% (11 saltos, 4 pontos) e o participante (F) apenas 

10% (2 saltos, 1 ponto). A compreensão desta descrição é fundamental na interpretação 

destes dados, já que a média das pontuações não representa a pontuação média de 

nenhum dos participantes, encontrando-se alguns consideravelmente acima e outros 

abaixo. 

Nesta tarefa as duas participantes que demonstraram dificuldades (E, F) 

realizaram muitas tentativas de saltos que não foram contabilizados como corretos pois 

não levantavam completamente o pé do chão. Os restantes participantes, que obtiveram 

melhores resultados (A, B, C, D), incluem os praticantes de atividade física da amostra, 

e um indivíduo (A) que referiu na avaliação gostar muito de saltar ao pé-coxinho e ter 

esse hábito. Neste sentido, os resultados da presente amostra podem de algum modo 

não evidenciar dificuldades a este nível, mesmo sendo algumas consideradas típicas 

em indivíduos com SW.  

De fato, na literatura são descritas dificuldades específicas ao nível dos saltos, 

quer a pé juntos quer em apoio unipedal, com uma aprendizagem destas competências 

numa idade bastante mais avançada do que os grupos de controlo com 

desenvolvimento típico; em parte por causa dos seus problemas de manutenção do 

equilíbrio (Udwin & Yule, 1998). 

O subteste Coordenação dos membros superiores obteve uma média de 83%. 

A avaliação deste subteste consiste em duas tarefas distintas, ambas com bola. Neste 

subteste, tal como noutros anteriores, registou-se uma divisão entre os participantes, 

com metade a obter a pontuação máxima (B, C, D) e metade (A, E, F) a pontuar cerca 

de 30% abaixo do primeiro grupo. 

A primeira tarefa - fazer bater uma bola no chão largando e apanhando com ambas 

as mãos - foi de modo geral simples para os participantes. Todos os participantes 

obtiveram a pontuação máxima de 5 pontos com 5 batimentos. 

A segunda consiste em driblar uma bola no chão com alternância de mãos. Nesta 

tarefa registou-se uma divisão no grupo, com 3 dos participantes (B, C, D) a pontuar o 

máximo (10 batimentos, 7 pontos), e 3 (A, E, F) a pontuar muito abaixo (entre 2 e 4 

batimentos, com 2-4 pontos). 

Um dos indivíduos do último grupo apresenta sinestose radio-ulnar (fusão do rádio 

e úmero), por vezes presente em indivíduos com SW, o que limita a sua capacidade 

para virar a palma da mão para cima e girar o antebraço. Esta limitação pode afetar a 
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sua capacidade de manipulação de objetos e consequentemente de realizar atividades 

da vida diária (e.g., as exigidas no comer e no vestir).  

Estas tarefas, que consistem em agarrar, driblar e atirar uma bola de ténis, 

requerem a coordenação de ambas as mãos; pelo que o grupo com resultados 

superiores demonstrou mais facilidade no acompanhamento visual sincronizado com os 

movimentos, o que mais uma vez pode estar relacionado com a prática de atividade 

desportiva regular nalguns destes participantes. 

Na literatura crianças com SW demonstraram grandes dificuldades em desportos 

que incluam bolas, quer em apanhar uma bola que vem na sua direção, avaliando a 

trajetória e colocando-se de acordo; quer em atirar uma bola, movimentando o corpo e 

sincronizando a posição do braço, mão e dedos (Semel & Rosner, 2003). No entanto, a 

versão reduzida do TPMBO-2 não contempla nenhuma tarefa de atirar/receber bolas, o 

que pode justificar a diferença entre os resultados observados no presente estudo e as 

dificuldades descritas na literatura.  

O subteste Força foi caracterizado por resultados abaixo dos 50%. Todos os 

participantes demonstraram dificuldades em ambas as tarefas.  

O primeiro item de avaliação consiste em flexões de braços, e conta quantas 

flexões o participante consegue completar com sucesso num intervalo de tempo. Nesta 

tarefa os resultados foram muito díspares, variando entre 0 e 17 flexões que se 

traduzem em 0-5 pontos, muito abaixo do máximo que seria 9 pontos. A participante E 

obteve 0 pontos nesta tarefa, pelo que viu a sua pontuação total no subteste muito 

influenciada por este insucesso. 

O segundo item conta quantos abdominais o participante consegue completar com 

sucesso num intervalo de tempo. Nesta tarefa os resultados variaram entre 10 e 17 

abdominais, com 3-5 pontos, quando o máximo seria igualmente 9 pontos. 

O participante que obteve melhor pontuação (B) pratica atividade física orientada 

num ginásio, pelo que já estava bastante mais familiarizado com a tarefa. 

Este subteste avalia a força do tronco e dos membros superiores. Esta é uma 

componente importante na avaliação das competências motoras, pois a força é uma 

componente essencial do desempenho da motricidade global em atividades do 

quotidiano. 

O TPMBO-2 avalia a proficiência motora através dos 8 subtestes referidos, que 

em conjunto determinam o domínio motor global. Para além destes resultados, cada 

dois subtestes pertencem a uma área motora específica, pelo que o TPMBO-2 se 

organiza também em quatro áreas - Controlo Manual Fino, Coordenação Manual, 

Controlo do Corpo e Força e Agilidade. Enquanto cada uma das quatro áreas avalia 

uma área ampla, cada subteste avalia um aspeto importante e específico de 
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competências motoras funcionais e consiste em atividades que diferem nos requisitos 

das tarefas mas envolvem os mesmos membros e grupos musculares. Neste âmbito 

serão apresentados os resultados deste ponto de vista. 

A área do Controlo Manual Fino engloba a Precisão motora fina (subteste 1) e a 

Integração motora fina (subteste 2). Esta área avalia as competências motoras 

envolvidas na escrita e desenho, que requerem um grau relativamente elevado de 

precisão e controlo dos dedos e mãos; bem como a integração visuomotora. Na 

presente amostra os participantes obtiveram resultados médios (cerca de 50%) em 

ambos os subtestes, o que traduz uma performance homogénea e relativamente estável 

nesta área. No entanto, numa observação detalhada, metade dos indivíduos (A, D, E) 

obtiveram melhores resultados na integração do que na precisão; 2 indivíduos o 

contrário (C, F) e um indivíduo manteve a cotação.  

As maiores dificuldades nesta área foram na cópia de um desenho de uma figura 

geométrica complexa. Estudos anteriores apontam para dificuldades no desenho, e 

indicam como possíveis explicações dificuldades no planeamento e/ou execução de 

respostas motoras. Estas estão possivelmente ligadas às preferências de 

processamento visual (foco excessivo em detalhes a nível local em detrimento da 

configuração global) (Bellugi et al., 2000; Bihrle, Bellugi, Delis, & Marks, 1989) ou a 

dificuldades de atenção no modelo a copiar, no caso de figuras complexas (Hudson & 

Farran, 2013).  

A área da Coordenação Manual inclui os subtestes Destreza manual (subteste 

3) e Coordenação dos membros superiores (subteste 7). Envolve competências 

relacionadas com alcançar, agarrar e manipular objetos, avaliando a velocidade, 

coordenação e destreza dos braços e mãos e coordenação visuomotora. 

Na presente amostra os resultados totais da coordenação manual representam 

resultados muito distintos nos subtestes que o constituem, pois a destreza manual foi o 

subteste mais fraco; enquanto o subteste coordenação dos membros superiores foi o 

segundo melhor, tendo registado uma média de resultados cerca de 50% superior à 

média da destreza.  

Como já referido, estudos apontam para dificuldades em jogos/desportos que 

incluam bolas, nas tarefas de apanhar e atirar uma bola. No entanto, uma vez que as 

tarefas da coordenação dos membros superiores envolvem bolas mas apenas em 

tarefas de deixar cair e driblar ou apanhar a bola do chão, e não no ar, esta pode ser 

uma área de maior capacidade na amostra.  

No que respeita às dificuldades na destreza, vão de encontro aos resultados de 

Tsai et al. (2008) que relataram dificuldades num subtestes de controlo visuomotor; e 
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em situações de velocidade dos membros e destreza, em crianças e adolescentes com 

SW. 

A área do Controlo do Corpo engloba a Coordenação bilateral (subteste 4) e o 

Equilíbrio (subteste 5). Avalia competências envolvidas no equilíbrio e coordenação dos 

grandes músculos envolvidos na manutenção da postura. Nesta área os resultados 

combinados destes subtestes manifestaram boas competências ao nível do controlo do 

corpo, sendo esta a melhor das 4 áreas na presente amostra.  

Como referido, os resultados obtidos não corroboram os estudos anteriores, que 

descreveram dificuldades na coordenação motora e na marcha (Chapman et al., 1996); 

dificuldades na utilização de informação visual e graves dificuldades no controle 

visuomotor global do corpo (Cowie et al., 2012); e dificuldades na área do equilíbrio 

(Barozzi et al., 2013). Os resultados do estudo realizado por Chapman et al. (1996), 

numa avaliação com 24 crianças com SW, apontaram para dificuldades na coordenação 

motora e na marcha (que segundo os autores persistiram entre indivíduos mais velhos, 

não se tratando de problemas de maturação). Também os resultados de Cowie et al. 

(2012) que avaliaram o controlo visual de movimentos globais, envolvidos na passada; 

apontaram para dificuldades na utilização de informação visual e graves dificuldades no 

controle visuomotor global do corpo nos indivíduos com SW. 

Esta diferença de resultados pode ser explicada pelo fato de os núcleos de 

controlo de movimentos envolvidos na marcha serem diferentes dos utilizados nas 

provas de coordenação bilateral e na prova de equilíbrio estático presentes neste 

estudo. Exemplo simples disto é que as referidas tarefas não implicam deslocação no 

espaço, ao contrário da marcha. 

Finalmente, a área da Força e Agilidade inclui os subtestes Corrida de velocidade 

e agilidade (subteste 6) e Força (subteste 8). Avalia a força de grandes áreas 

musculares, velocidade de movimentos e as capacidades envolvidas em manter uma 

boa postura na marcha e corrida.  

Nesta área registou-se uma grande assimetria entre os subtestes constituintes da 

área, tendo os resultados da corrida de velocidade e agilidade sido muito superiores aos 

da força. As dificuldades registadas na força em relação à agilidade podem no entanto 

estar relacionadas com a frequência com que os participantes já haviam treinado as 

tarefas, na medida em que saltar ao pé-coxinho é um movimento muito utilizado em 

alguns jogos e brincadeiras, ao contrário de tarefas de abdominais e flexões.  

Para além das dificuldades que possam ou não ser inerentes ou características 

da SW, cada indivíduo pela sua individualidade, percurso de vida, hábitos e rotinas 

determina o seu grau de proficiência motora no momento da avaliação.  
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De seguida são apresentados e discutidos os resultados da Avaliação do 

Comportamento Adaptativo pela ECAP. 

5.2 Perfil de Comportamento Adaptativo da Amostra 

A ECAP permitiu avaliar o desempenho dos participantes nos vários domínios e calcular 

uma pontuação média final para cada indivíduo em cada uma das duas partes. 

5.2.1 Perfil de Comportamento Adaptativo de cada indivíduo 

De modo a clarificar o perfil individual dos participantes da amostra, a figura 6 apresenta 

a pontuação total de cada indivíduo na ECAP, que consiste na média de todas as 

pontuações obtidas nos vários subtestes, convertida em percentagem em relação ao 

máximo possível de cada domínio. 

 

Figura 6 - Resultados Totais da ECAP de cada participante (média em valores percentuais) 

 

O funcionamento adaptativo é considerado um constructo multidimensional, e 

enquanto alguns investigadores continuam a reportar os resultados finais unificados das 

avaliações, a tendência tornou-se avaliar as diferenças nas pontuações dos domínios 

específicos (Dixon, 2007). Isto é particularmente relevante na SW com o seu perfil de 

zonas fortes e fracas em termos de capacidades (Brawn & Porter, 2014). 

A maioria dos indivíduos do estudo demonstraram um nível de comprometimento 

do funcionamento adaptativo, o que é consistente com estudos anteriores que relataram 

défices no funcionamento adaptativo em SW (e.g. (Brawn & Porter, 2014; Fu, 2012). No 

entanto esta relação é influenciada pelo fato dos referidos estudos não utilizarem o 

mesmo instrumento de avaliação. Na análise dos resultados importa compreender quais 

as áreas nas quais os indivíduos demonstraram maiores dificuldades e aquelas em que 

apresentaram melhores desempenhos. 
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5.2.2 Perfil de Comportamento Adaptativo – Domínios da Parte I 

Uma vez concluída a comparação entre indivíduos, a figura 7 apresenta os valores da 

amostra em cada domínio da ECAP – Parte I. Tal como anteriormente, os resultados 

foram convertidos em percentagem em relação ao máximo de cada domínio, para uma 

melhor análise e comparação dos mesmos. 

 

 

Figura 7 - Resultados da ECAP – Parte I (valores percentuais por domínio) 
 

Pela análise da figura 7 verifica-se que a amostra considerada neste estudo 

apresenta valores variados nos domínios da ECAP – Parte I. Os resultados obtidos nos 

domínios foram: Desenvolvimento Físico (M = 97%; DP = 2,58%); Desenvolvimento da 

Linguagem (M = 93%; DP = 7,97%); Responsabilidade (M = 90%; DP = 14,42%); 

Números e Tempo (M = 86%; DP = 14,63%); Atividade Pré-Profissional (M = 85%; DP 

= 16,76%); Autonomia (M = 84%; DP = 8,33%); Personalidade (M = 83%; DP = 17,18%); 

Socialização (M = 71%; DP = 7,00%); Atividade Doméstica (M = 53%; DP = 19,70%) e 

Atividade Económica (M = 39%; DP = 21,70%). 

No entanto, tal como anteriormente referido, a análise apenas quantitativa dos 

resultados obtidos, especialmente através de médias entre diferentes indivíduos, não 

constitui neste âmbito uma medida fiável para análise dos dados, pelo que a análise 

descritiva dos resultados se apresenta de seguida. 
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No Domínio Autonomia as cotações obtidas variaram entre 91 e 123, quando o 

máximo seria 130. Neste domínio todos os participantes com exceção de um (A) 

obtiveram resultados acima dos 80%, o que demonstra que do ponto de vista funcional 

aspetos de alimentação, utilização da casa de banho e higiene, aspetos gerais da 

aparência, cuidados com o vestuário, vestir/despir, utilização de serviços públicos (como 

transportes e bancos); entre outros, são de modo geral competências destes indivíduos.  

As habilidades que compõem o domínio da autonomia na vida diária dependem 

do uso de habilidades motoras (e.g., alimentação, vestuário, tarefas domésticas); pelo 

que, segundo (Hahn et al., 2014), as dificuldades emergentes na vida diária podem em 

alguns casos ser derivadas de dificuldades de coordenação motora fina e construção 

visuomotora. Os resultados da presente amostra corroboram esta afirmação, com o 

indivíduo com resultados mais baixos na autonomia (10% abaixo dos restantes) a obter 

também os resultados mais baixos na precisão motora fina e destreza. 

No entanto, os resultados gerais da presente amostra não refletiram as grandes 

dificuldades de autonomia descritas noutros estudos, como Udwin (1990 cit in Semel & 

Rosner, 2003), que descreveu na idade adulta 33% dos adultos com SW (n = 119, 16-

39 anos, M = 23 anos) não eram capazes de se vestir completamente sem ajuda. 

Um aspeto particular que quase todos os participantes registaram foi dificuldade 

em atravessar a estrada, no cálculo da distância e velocidade dos veículos. Esta 

limitação na autonomia de deslocação foi também descrita em indivíduos com SW por 

Udwin, Howlin, e Davies (1996 cit in Semel & Rosner, 2003). Os autores equacionaram 

como possível explicação dificuldades a nível visuoespacial em termos de 

direccionalidade, que consistem em dificuldade em usar informações propriocetivas e 

pistas cinestésicas para determinar as relações espaciais, e fazer ajustes de modo a 

atender as exigências da situação.  

No Domínio Desenvolvimento Físico as cotações obtidas variaram entre 36 e 

38, que constituía a cotação máxima, pelo que todos os indivíduos obtiveram resultados 

muito positivos, acima dos 95%. Os itens deste domínio pretendem avaliar as 

capacidades sensório-motoras: visão e audição, tonicidade, equilibração, lateralidade, 

noção corporal, praxia fina e global. Deste modo, estes são itens que se referem a 

habilidades elementares fundamentais na funcionalidade, e não traduzem um nível de 

diferenciação de habilidades motoras complexas. Assim, estes resultados não refletem 

de modo geral algumas dificuldades motoras evidenciadas na avaliação concomitante 

da proficiência motora.  

No Domínio Atividade Económica as cotações obtidas variaram entre 3 e 20, 

quando o máximo seria 30. Este foi o domínio com maior dispersão dos resultados, com 

uma variação entre os 10% (registado pelo indivíduo A) e 67% (pelo indivíduo B). Neste 



ARTIGO 

 

47 

domínio estão envolvidas as capacidades de compreensão e utilização de dinheiro (e.g., 

manuseamento de dinheiro, utilização de serviços bancários, planificação financeira, 

compras…). Esta é uma área que se relaciona fortemente com as experiências de vida 

e rotinas dos indivíduos, que pelos seus percursos individuais podem justificar em parte 

as diferenças observadas: os indivíduos com resultados mais baixos (A e F) têm rotinas 

nas quais não realizam estas atividades, encontrando-se em casa e numa instituição 

durante o dia; os indivíduos com resultados por volta dos 50% são dois jovens que 

frequentaram até há pouco tempo o contexto escolar no ensino regular, no qual 

treinavam estas competências; e quem obteve 67% foi um indivíduo que está inserido 

de forma semiautónoma no mercado de trabalho.  

Outra possível explicação para estes resultados é descrita por Hahn et al. (2014), 

que relacionaram as escolhas feitas pelas famílias de jovens com problemas de 

desenvolvimento com a autonomia em algumas atividades do dia-a-dia. Quando 

confrontados com limitações em algumas áreas, os pais podem tender a demonstrar 

expectativas mais baixas e não incentivar a aprendizagem de procedimentos que julgam 

ser mais complexos. Neste domínio pela descrição dos pais aquando das respostas à 

escala, vários deles referiram nunca ter experimentado ensinar aos filhos o 

manuseamento de cartões multibanco, etc. Nestes casos a pontuação obtida foi 

negativa pois os pais afirmaram acreditar que caso houvesse oportunidade os 

participantes não conseguiriam.  

No Domínio Desenvolvimento da Linguagem as cotações obtidas variaram 

entre 40 e 50, que constituía a cotação máxima. Este domínio avalia as habilidades 

recetivas e expressivas dos indivíduos e a sua transferência para uma comunicação 

social proficiente, aspeto indispensável à vida em sociedade. Todos os participantes 

demonstraram competências acima dos 80% do total, o que vai ao encontro da literatura 

que descreve a linguagem como uma área de aparente força nos indivíduos com SW.  

Pesquisas anteriores sobre o perfil de linguagem de indivíduos com SW 

observaram que existem pontos fortes na linguagem expressiva que são acoplados com 

dificuldades, como a tendência para usar as palavras de formas inusuais, dificuldades 

na gramática, etc. No entanto, estas dificuldades não foram descritas pelas famílias 

como disfuncionais nos vários contextos dos indivíduos com SW da presente amostra, 

pelo que não foram cotadas negativamente. 

No que respeita à linguagem escrita, os resultados foram variados com algumas 

dificuldades na escrita, quer em termos conceituais quer em termos motores, por alguns 

indivíduos. Os presentes resultados que vão de encontro ao descrito por Brawn e Porter 

(2014), que justificaram dificuldades em habilidades de linguagem escrita em indivíduos 

com SW derivadas de dificuldades em habilidades cognitivas, académicas e motoras. 
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No Domínio Números e Tempo as cotações obtidas variaram entre 13 e 20, que 

constituía a cotação máxima. Este domínio explora as competências matemáticas 

básicas, nomeadamente as utilizadas quotidianamente (saber ver as horas, operações 

aritméticas básicas). Neste sentido estas tarefas podem facilmente ser associadas com 

as envolvidas no domínio da atividade económica, como é o caso da presente amostra. 

Neste domínio dois dos participantes (A e F) obtiveram resultados cerca de 20% mais 

baixos do que os outros participantes, tal como tinham obtido no referido domínio. A 

razão para esta performance poderá igualmente ser a mesma, por este domínio 

envolver capacidades de que estes indivíduos não necessitam no seu quotidiano, e que 

como tal ficam menos presentes nas suas habilidades.  

No Domínio Atividade Doméstica as cotações obtidas variaram entre 7 e 17, 

quando o máximo seria 25. Este domínio envolve um conjunto de tarefas características 

da manutenção e limpeza de uma casa (limpeza, preparação de refeições, etc.). Neste 

caso registou-se mais uma vez uma divisão visível no grupo: 2 dos participantes (A e B) 

obtiveram um resultado de 28% de sucesso, enquanto os outros 4 indivíduos obtiveram 

entre 64% e 68%. Esta diferença marcada está relacionada com a ausência deste 

género de tarefas domésticas do seu repertório de tarefas habitual.  

O fato de ambos os indivíduos A e B serem do género masculino e terem idades 

de 25 e 39 anos, respetivamente (tendo em conta a atribuição de papéis sociais em 

função do género na sociedade portuguesa com educação tradicional) constitui outro 

aspeto que pode contribuir para uma falta de investimento ou dificuldade na 

aprendizagem destas tarefas. Esta hipótese explicativa vai ao encontro da descrita por 

Hahn et al. (2014) quanto ao impacto das expectativas dos pais na aquisição de 

capacidades de autonomia em jovens com dificuldades intelectuais e 

desenvolvimentais.  

Como particularidade, todos os participantes foram descritos como tendo 

dificuldades específicas em dobrar a roupa e fazer a cama. As dificuldades em dobrar a 

roupa haviam já sido descritas na literatura. O presente estudo levanta a possibilidade 

de relação entre as dificuldades demonstradas no item de avaliação motora fina em 

dobrar papel por uma linha traçada e dobrar/virar outros objetos, e pode sugerir que esta 

pode ser uma área específica de dificuldade no planeamento motor associado a 

dificuldades visuoespaciais.  

No Domínio Atividade Pré-Profissional as cotações obtidas variaram entre 7 e 

11, que constituía a cotação máxima. Este resultado relaciona-se com a recolha de 

informação pertinente para o sucesso numa atividade pré-profissional (pontualidade, 

assiduidade e responsabilidade). Neste domínio os 6 participantes apresentaram 

resultados agrupados em grupos de 2: os indivíduos A e C obtiveram 64%; os indivíduos 
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B e D 91%; e os indivíduos E e F 100%. As diferenças neste domínio podem estar 

relacionadas com os diferentes percursos escolares e/ou profissionais dos indivíduos.  

Os indivíduos A e C não têm experiência profissional formal, apenas em contexto 

de trabalho na instituição e de voluntariado; os indivíduos B e D já mantiveram/mantém 

um trabalho de longa duração; e os indivíduos E e F reportam este domínio ao contexto 

escolar. 

Neste âmbito, este domínio constitui possivelmente a área na qual as famílias são 

mais capazes de reconhecer o impacto das dificuldades de desenvolvimento, na medida 

em que o (in)sucesso na vida profissional e na (in)dependência são fortemente 

dependentes das habilidades adaptativas; e representam uma fonte de grande 

preocupação para as famílias. 

No Domínio Personalidade as cotações obtidas variaram entre 12 e 23, que 

constituía a cotação máxima. Neste domínio todos os participantes com exceção de um 

(C) obtiveram resultados acima dos 78%, o que demonstra que do ponto de vista 

funcional os aspetos relacionado com a atitude tendencial quanto à atividade, iniciativa, 

perseverança e ocupação dos tempos livres, são de modo geral competências destes 

indivíduos.  

No Domínio Responsabilidade as cotações obtidas variaram entre 7 e 11, que 

constituía a cotação máxima. Neste caso registou-se mais uma vez uma divisão visível 

no grupo: 3 dos participantes (D, E, F) obtiveram um resultado de 100% de sucesso, 

enquanto os outros 3 indivíduos (A, B, C) obtiveram entre 64% e 91%. Esta diferença 

marcada pode estar relacionada com o género, uma vez que a divisão dos grupos foi 

entre o género feminino e masculino. Este domínio traduz o grau de responsabilidade 

sobre os seus pertences e os dos outros e/ou cumprimento de atividades atribuídas. 

Mais uma vez, de acordo com literatura existente, a ênfase colocada na aquisição 

de habilidades de autoajuda e responsabilidade nas tarefas depende em grande parte 

também da família. A importância que os pais atribuem a este tipo de atividades é 

suscetível de ter um efeito considerável sobre os seus filhos a longo prazo. 

No Domínio Socialização as cotações obtidas variaram entre 18 e 23, quando o 

máximo seria 29. Neste caso todos os resultados foram inferiores à média dos domínios 

anteriores em termos comparativos, variando neste domínio entre 62% e 79%. Este 

domínio, que explora os aspetos sociais e a capacidade de interação com os outros 

(cooperação e consideração), obteve deste modo resultados que vão de encontro às 

dificuldades descritas na literatura.  

Segundo Padovani, Kim, e Junior, (2011) os indivíduos com SW participantes no 

seu estudo, apesar da aparente boa desenvoltura social, demonstraram 

comportamentos sociais despidos de crítica no que se refere à gestão das suas relações 
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interpessoais; dificuldades no julgamento de situações de risco e tendência à 

autoexposição no contato social com outros indivíduos. 

Para além disso, em estudos anteriores do comportamento adaptativo na SW, de 

entre as 4 áreas avaliadas pela VABS, o instrumento mais utilizado, a socialização foi a 

área de maiores dificuldades em adultos com SW (e.g. (Di Nuovo & Buono, 2011). 

De seguida serão apresentados e discutidos os resultados relativamente aos 

domínios da Parte II da ECAP, que avaliam comportamentos desviantes, que se 

traduzem por dificuldades, nos vários domínios, em lidar com as exigências inerentes 

ao contexto ecológico onde os indivíduos se movem. 

5.2.3 Perfil de Comportamento Adaptativo – Domínios da Parte II 

Finalmente, figura 8 apresenta os valores da amostra em cada domínio da ECAP – Parte 

II. Tal como anteriormente, os resultados foram convertidos em percentagem em relação 

ao máximo de cada domínio, para uma melhor análise e comparação dos mesmos. 

 

 

Figura 8 - Resultados da ECAP – Parte II (valores percentuais por domínio) 

 

Na análise da figura 8 verifica-se que a amostra considerada neste estudo 

apresenta valores bastante semelhantes nos vários domínios da ECAP – Parte II, com 
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percentagem - ordenados de forma decrescente são Comportamento Auto Abusivo (M 

= 98%; DP = 2,34%), Comportamento Sexual (M = 97%; DP = 6,94%), Merecedor de 

confiança (M = 97%; DP = 5,85%), Ajustamento Social (M = 96%; DP = 1,83%), 

Comportamento Social (M = 95%; DP = 4,07%), Conformidade (M = 94%; DP = 8,35%), 

Comportamento Interpessoal Perturbado (M = 92%; DP = 8,57%), Comportamento 

Estereotipado e Hiperativo (M = 90%; DP = 4,18%). 

Em toda a segunda parte, para além dos resultados em percentagem, cujas 

cotações já foram invertidas; todos os resultados brutos indicados representam 

pontuações numa escala onde quanto menos pontuação, menos comportamentos 

disruptivos.  

No entanto, tal como anteriormente referido, a análise apenas quantitativa dos 

resultados obtidos, especialmente através de médias entre diferentes indivíduos, não 

constitui neste âmbito uma medida fiável para análise dos dados, pelo que a análise 

descritiva dos resultados se apresenta de seguida. 

No Domínio Comportamento Social as cotações obtidas variaram entre 0 e 9, 

quando o máximo seria 92. Neste sentido, os 6 participantes apresentaram resultados 

acima dos 90%, demonstrando pouca frequência/intensidade de comportamentos 

pessoais que possam ser denominados de abusivos em termos emocionais e físicos 

(ameaçar os outros, perder o autocontrolo ou perturbar os outros, etc.). 

Numa análise mais detalhada, os indivíduos pontuaram agrupados em grupos de 

2: 2 indivíduos (A e B) obtiveram 90%; 2 indivíduos (D e E) 95%; e 2 indivíduos (C e F) 

100%. As diferenças neste domínio, apesar de leves, podem estar relacionadas com a 

idade e género dos indivíduos: A e B com maior frequência destes comportamentos 

abusivos são ambos do género masculino, o que pode influenciar, do ponto de vista 

social, a maior liberdade para exteriorização deste género de comportamentos.  

Os resultados encontrados corroboram os estudos que descreveram pouca 

ocorrência de comportamentos agressivos em comparação com adultos com outras 

formas de dificuldades intelectuais; e baixas percentagens de descrições por parte dos 

pais de comportamentos agressivos (Semel & Rosner, 2003). 

No Domínio Conformidade as cotações obtidas variaram entre 0 e 13, quando o 

máximo seria 66. Assim, os 6 participantes apresentaram resultados positivos, não 

demonstrando comportamentos desajustados no que respeita à desvalorização de 

regras/autoridade, como o descaramento, a rebeldia, a não pontualidade, ou não saber 

estar em grupo.  

No entanto, apesar da média elevada no domínio, na ordem dos 94%, 2 dos 

indivíduos pontuaram abaixo dos 90% (A, 80%; B, 88%), o que demonstra uma 

diferença em relação à restante amostra. Os dois indivíduos mencionados são os 
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mesmos que foram descritos com maiores taxas de comportamentos mais desviantes 

no domínio anterior, o que reforça a sua dificuldade em respeitar normas sociais, pois 

ambos os domínios respeitam a elementos de ajustamento social. 

No Domínio Merecedor de Confiança as cotações obtidas variaram entre 0 e 9, 

quando o máximo seria 60. Neste caso, todos os participantes com exceção de um (B) 

pontuaram entre 97% e 100%, demonstrando não praticar comportamentos 

relacionados com o mentir, roubar, enganar, desrespeito pela propriedade pública e 

privada; etc. O participante B foi neste sentido descrito como descuidado, especialmente 

em casa e com propriedades de membros da sua família, registando frequentemente 

comportamentos como “Não devolve itens emprestados”, “Usa propriedades dos outros 

sem pedir permissão” ou “Perde os pertences dos outros”. Neste sentido, as dificuldades 

registadas por este participante relacionam-se mais com atos irresponsáveis, e não com 

comportamentos como mentir, enganar e danificar propriedades intencionalmente.  

No Domínio Comportamento Estereotipado e Hiperativo as cotações obtidas 

variaram entre 5 e 17, quando o máximo seria 98, constituindo o único domínio no qual 

a média foi abaixo de 90%. Os participantes foram descritos como realizando 

ocasionalmente alguns comportamentos desconcertantes e que podem perturbar os 

outros, podendo ser incluídos aqueles que implicam o contacto físico inadequado, 

estereótipos de desordens desenvolvimentais e comportamentos hiperativos.  

No que respeita aos itens cotados como problemáticos, “Fala excessivamente” foi 

descrito em todos os participantes; “Abraça os outros” e “Aperta os outros” ocorreu na 

maior parte da amostra e “As mãos apresentam movimentos constantes” e “Fala em voz 

alta consigo próprio” foi descrito em 50% da amostra. Neste sentido, podemos verificar 

que os comportamentos mais problemáticos neste domínio estão ligados às “tendências 

de hiperatividade” e a “comportamentos interpessoais inapropriados”, seguidos de 

“comportamentos estereotipados” e “hábitos vocais ou de discurso perturbadores”. 

Estudos nesta área descreveram como áreas problemáticas em indivíduos com 

SW problemas de atenção, distração, impulsividade, falta de resistência à frustração, 

baixa adaptabilidade a situações novas e hiperatividade (Davies et al., 1998; Einfeld et 

al., 2001; Gosch & Pankau, 1994; Hahn et al., 2014). Na investigação de Udwin (1990 

cit in Semel & Rosner, 2003) mais de 60% dos pais descreveram "restlessness" como 

uma área de dificuldade comportamental. Segundo Davies et al. (1998), 37% dos 

adultos com SW foram descritos com comportamentos repetitivos e estereotipados, sem 

objetivo específico e sem permissão. 

A literatura aponta que na medida em que aumenta a idade, muitos dos padrões 

de comportamento estereotipados e autoagressivos tendem a tornar-se crónicos e 

aumentar em termos de frequência, variabilidade topográfica e funcionalidade (Fisch et 
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al., 2007). Os resultados obtidos não permitem uma análise longitudinal dos indivíduos, 

pelo que não existe informação de níveis anteriores para comparação; no entanto, os 3 

sujeitos com resultados mais baixos (A, B, D) são os mais velhos do grupo, de ambos 

os géneros. 

No Domínio Comportamento Sexual as cotações obtidas variaram entre 0 e 8, 

quando o máximo seria 46. No entanto esta variação deve-se a apenas um indivíduo, 

na medida em que todos com exceção do indivíduo B cotaram 100%. Este domínio 

envolve comportamentos de natureza sexual, relacionados com comportamentos 

sexuais descontextualizados, em alturas e locais desapropriados, exposição do corpo, 

ou formas de contacto físico socialmente não aceites.  

O indivíduo B é do género masculino e é o mais velho da amostra, pelo que os 

seus resultados podem apenas espelhar uma diferença devida a uma etapa de vida 

diferente de maturação sexual dos outros participantes.  

Na literatura são descritas dificuldades também neste domínio, ligadas à 

hípersociabilidade e inocência: de acordo com os pais, 59% dos adultos com SW da 

amostra de Davies et al. (1998) (n = 70, 18-39 anos), apresentaram comportamentos de 

“exposição corporal”. 

No Domínio Comportamento Auto Abusivo as cotações obtidas variaram entre 

0 e 3, quando o máximo seria 52; pelo que nenhum dos participantes demonstrou 

comportamentos que causem danos em si próprio ou que são classificáveis como 

bizarros/contra a norma. 

Como já anteriormente referido, estudos apontam que, na medida em que 

aumenta a idade, muitos dos padrões de comportamento autoagressivos tendem a 

tornar-se crónicos e aumentar em termos de frequência, variabilidade topográfica e 

funcionalidade (Fisch et al., 2007). Tal como anteriormente, os resultados obtidos não 

permitem uma análise longitudinal dos indivíduos, pelo que não existe informação de 

níveis anteriores para comparação; no entanto, o sujeito com resultados mais baixos (B) 

é o mais velho do grupo. 

No Domínio Ajustamento Social as cotações obtidas variaram entre 1 e 3, 

quando o máximo seria 46. Deste modo, nenhum dos participantes apresentou 

comportamentos como a timidez e a passividade excessivos, com intensidade e/ou 

frequência elevadas, que signifique desenquadramento da realidade social. 

No entanto, estudos longitudinais apontam para um aumento de problemas de 

comportamento relacionados com interação social e défices nas habilidades de 

comunicação e linguagem com o aumento da idade. Os resultados da presente amostra 

não foram neste caso de encontro aos estudos referidos.  
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Uma particularidade registada neste grupo foi a preferência de todos os 

participantes, desde a infância, por contacto social, conversas e amizades com adultos, 

em detrimento dos pares da mesma idade. Em situações de pares demonstravam níveis 

muito superiores de timidez, dificuldade em fazer amigos e baixa iniciativa de contacto 

e participação em jogos, segundo as suas famílias.  

Estes resultados já vão de encontro ao descrito em estudos anteriores, que 

descreveram a quantidade e tipo de interesse em relações de pares em crianças com 

SW como extremamente variável, quer entre sujeitos quer ao longo do desenvolvimento. 

Num estudo de Udwin et al. (1987 cit in Semel & Rosner, 2003) 83% das crianças com 

SW descreveram-se como "um pouco solitário" e 64% preferiam conviver com adultos 

do que com outras crianças.  

Frequentemente, durante os anos escolares, surge o interesse em relações de 

pares e com ele os problemas com as relações entre pares (Udwin & Yule, 1998). 

No Domínio Comportamento Interpessoal Perturbado as cotações obtidas 

variaram entre 1 e 18, quando o máximo seria 72. No entanto esta variação deve-se 

maioritariamente a apenas um indivíduo, na medida em que todos cotaram entre 93% e 

99%, com exceção do indivíduo B que cotou 75%. Este domínio respeita a algumas 

atitudes que podem causar incómodos em terceiros ou sobre estes, e este domínio 

refere-se a esse tipo de comportamentos (sentimento de perseguição, reação negativa 

a críticas, sobrestimar as suas capacidades).  

As áreas descritas pelos pais como problemáticas foram, com algumas exceções, 

de modo geral comuns entre os participantes: 5 indivíduos descritos com dificuldade na 

área da reação a críticas e 4 a solicitar demasiada atenção e elogios. Os resultados 

mais elevados do indivíduo B relacionam-se com sentimento de perseguição ocasional 

a frequentemente; tendências hipocondríacas frequentes e por vezes dificuldades de 

controlo emocional e alterações de humor. 

Na literatura este género de dificuldades são descritas como frequentes, mas em 

níveis inferiores em comparação com outros indivíduos com dificuldades intelectuais. 

Os comportamentos mais comuns são agitação, falta de concentração, irritabilidade, 

comportamentos de busca de atenção, preocupação excessiva, medo, e as queixas 

frequentes de dores em mais de 60% da amostra estudada (Udwin & Yule, 1998). 

5.3 Discussão e Considerações Gerais 

Nesta secção discutem-se alguns dos resultados apresentados anteriormente e 

apresentam-se certas interpretações possíveis decorrentes da análise integrada de 

vários desses resultados.  
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Em primeiro lugar reiterar a possível importância do envolvimento dos processos 

atencionais nas dificuldades visuomotoras e visuoespaciais registadas na SW pela 

literatura. Autores citados relacionaram dificuldades na cópia de figuras complexas e 

não de figuras simples com dificuldades de atenção, avançando uma alternativa ou 

explicação complementar à hipótese explicativa baseada nas alterações na via de 

processamento visual dorsal. Caso se verifique de fato um grande envolvimento dos 

processos atencionais nestas dificuldades, o potencial reabilitativo dos indivíduos com 

SW pode aumentar significativamente, reiterando a importância do enfoque em treino 

atencional.  

Em segundo lugar, os resultados obtidos no presente estudo revelaram uma 

questão aparentemente contraditória: na equilibração, a única participante (F) que se 

destacou dos restantes pela positiva, pela obtenção de bons resultados na trave; trata-

se também da única participante da amostra que ainda não adquiriu o padrão de 

alternância de apoios na descida de escadas. No entanto, resultados noutra área podem 

esclarecer este perfil aparentemente contraditório: esta participante obteve a pontuação 

mais baixa no subteste de corrida de velocidade e agilidade, cuja prova são os saltos 

em apoio unipedal. Esta participante realizou apenas 2 saltos corretamente, pois nas 

restantes tentativas não retirou completamente o pé do chão. A combinação das 

dificuldades na descida de escadas e nos saltos, combinada com aparente facilidade 

em apoio estático sobre um pé pode apontar para uma insegurança gravitacional 

expressa em movimentos que envolvam desníveis de altura. Estas dificuldades em 

saltos e escadas foi já descrita em vários estudos, mas não num sentido exploratório 

em termos de uma oposição/comparação com habilidades que não exijam desníveis de 

altura, o que pode constituir uma área de interesse para futuros estudos bem como para 

o planeamento de programas de reabilitação/treino.  

 Em terceiro lugar, no que respeita à avaliação da força, na versão reduzida do 

TPMBO-2 é avaliada a força ao nível do tronco e dos membros superiores, com tarefas 

de flexões e abdominais. No entanto, tendo em conta as possíveis implicações do ponto 

anterior, e as dificuldades descritas na literatura em termos da marcha, estabilidade em 

superfícies irregulares e desadequação da força e velocidade na passada, uma 

avaliação da força nos membros inferiores constituiria uma importante área de estudo 

que não está contemplada no TPMBO-2 FR. 

Também de interesse, a possibilidade de relação entre as dificuldades 

demonstradas no item de avaliação motora fina em dobrar papel por uma linha traçada 

e dobrar/virar outros objetos, levantada pelo presente estudo. Esta coocorrência pode 

sugerir que esta pode ser uma área específica de dificuldade no planeamento motor 

associado a dificuldades visuoespaciais em indivíduos com SW. 
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Outro ponto de interesse são as dificuldades registadas ao nível de atividades com 

recurso a bola na literatura sobre SW em oposição aos bons resultados registados no 

presente estudo. Esta diferença pode relacionar-se com o fato de na investigação 

anterior a maior parte dos estudos se referir a competências envolvidas em receber e 

atirar bolas, num plano horizontal e vertical combinado; e na avaliação da FR do 

TPMBO-2 ambos os itens avaliarem movimentos verticais e realizados pelo próprio, sem 

a participação de um segundo elemento: de drible e ressalto no chão, deixando cair e 

apanhando. Esta diferença pode também dever-se a outras componentes próprias do 

jogo a pares, como e.g. a antecipação envolvida nos movimentos de atirar/receber; o 

menor controlo e previsibilidade dos movimentos entre os pares; ou a necessidade de 

se colocar na posição correta para receber a bola. O fator da ansiedade gerada pela 

espera e por não saber o momento de início de movimento pelo outro podem também 

ter influenciado os resultados obtidos descritos na literatura. 

Por último, uma chamada de atenção para a importância do apoio às famílias 

desde o mais cedo possível quando nasce uma criança com SW; e da sua informação 

e formação quanto ao diagnóstico, com base em perspetivas de evolução positivas e na 

importância da estimulação das competências. Caso contrário, para além das 

dificuldades inerentes à condição, o diagnóstico pode constituir uma forma de castração 

das possíveis capacidades dos indivíduos, que não são estimulados para o seu 

verdadeiro potencial.  

Com base no contacto e conversa com as famílias dos participantes do presente 

estudo, foi identificada uma necessidade de mais e melhor informação não apenas 

sobre características e perfis esperados, mas sobre estratégias de resolução de 

problemas e conflitos e de promoção de competências. Neste sentido foi estabelecido 

como objetivo complementar da presente investigação fornecer este feedback às 

famílias. Cada família irá receber um relatório individual com a descrição dos resultados 

do participante; acompanhado de uma coletânea de informações sobre estratégias de 

intervenção a vários níveis, com especial enfoque nas associadas a uma intervenção 

psicomotora (versão provisória no anexo B). 
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6 Conclusões 

Em síntese, relativamente à Proficiência Motora, os resultados da amostra incluída no 

presente estudo descreveram um perfil com um grau moderado de dificuldades motoras, 

caracterizado pela seguinte gradação decrescente: Coordenação Bilateral, 

Coordenação dos Membros Superiores, Equilíbrio, Corrida de Velocidade e Agilidade, 

Integração Motora Fina, Precisão Motora Fina, Força e Destreza Manual. 

Deste modo verificaram-se dificuldades na área da destreza manual e em alguns 

itens específicos de controlo visuomotor e cognição visuoespacial, especialmente ao 

nível do desenho. Dificuldades descritas ao nível do equilíbrio noutros estudos (Barozzi 

et al., 2013; Chapman et al., 1996) não foram registadas de modo claro. 

No que respeita ao comportamento adaptativo, o perfil observado não confirmou 

as dificuldades descritas na literatura na área da comunicação; nem relativas 

dificuldades nas áreas de autonomia e habilidades motoras (Brawn & Porter, 2014; Hahn 

et al., 2014; Howlin et al., 2010). No entanto, as habilidades motoras incluídas na 

presente avaliação do comportamento adaptativo são habilidades elementares de 

funcionalidade, e dificuldades motoras foram de fato observadas, através da avaliação 

mais aprofundada do comportamento motor.  

O perfil de problemas de comportamento observado não confirmou as 

dificuldades descritas na literatura, não existindo relatos de problemas de ansiedade e 

medos, problemas de atenção, impulsividade, baixa tolerância à frustração, falta de 

capacidade de adaptação e atividade atípica (Einfeld et al., 2001; Rowe, 2007). Estes 

problemas ocorrem por vezes na presente amostra, mas não em níveis considerados 

disfuncionais. 

Por último, foram encontradas relações de coexistência entre dificuldades 

motoras e problemas adaptativos já descritos como relacionados na literatura 

consultada.  

No entanto na interpretação de todos os resultados do presente estudo e na sua 

comparação com estudos anteriores, é fundamental ter em atenção que foram utilizados 

instrumentos de avaliação distintos, com procedimentos, tamanhos de amostra e idades 

dos participantes diferentes, pelo que a comparação não é linear.  

O presente estudo permitiu equacionar possíveis dificuldades específicas a 

clarificar em estudos futuros, a saber, ao nível da segurança gravitacional aquando de 

mudanças de altura relativa ao chão (cota); e de dificuldades visuomotoras especificas 

em tarefas que envolvam a manipulação de objetos em referenciais tridimensionais, com 

virar, dobrar e inverter.  
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Os resultados do presente estudo devem ser considerados no contexto de uma 

série de limitações metodológicas. Em primeiro lugar, o pequeno tamanho da 

amostra. Embora o tamanho da presente amostra seja comparável a muitos outros 

estudos na área, e sabendo as limitações práticas do estudo de uma Síndrome rara, 

uma amostra maior teria possibilitado uma análise estatística que poderia clarificar 

possíveis relações importantes entre as variáveis.  

O presente estudo também não dispunha de um grupo de controlo. Enquanto 

muitos estudos realizam comparações com outras desordens desenvolvimentais, 

considera-se que um grupo de controlo com desenvolvimento típico especificamente 

composto por irmãos dos participantes poderia elucidar/controlar sobre a possível 

influência do ambiente familiar. 

Finalmente, o fato de não existirem normas do TPMBO-2 ou da ECAP validadas 

para a população portuguesa condicionou a análise dos resultados, motivo pelo qual 

foram utilizadas as pontuações médias obtidas, valores brutos e valores convertidos em 

percentagem sobre o máximo possível dos domínios/subtestes. 

Em estudos futuros, seria importante controlar variáveis como a atividade física, o 

número de irmãos e a posição na fratria, a prática de atividade física nos pais, entre 

outras que poderão contribuir para um melhor conhecimento do perfil de proficiência 

motora dos indivíduos com SW.   
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Anexos 

Anexo A | Folha de Informação ao Participante / Consentimento Informado 

 

        

 

IBILI / Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra 

 

 

FOLHA DE INFORMAÇÃO AO PARTICIPANTE/  

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

TÍTULO DO ESTUDO: Perfil Psicomotor e Comportamento Adaptativo 

na Síndrome de Williams 

 

PROTOCOLO  

PROMOTORES FHH (Prof. Doutor Pedro Morato - Orientador) 

IBILI (Prof. Doutor Miguel Castelo Branco – diretor) 

 

CENTROS DE ESTUDO FMH – Faculdade de Motricidade Humana 

IBILI – Instituto Biomédico de Investigação em Luz e 

Imagem 

INVESTIGADOR PRINCIPAL  Lúcia Maçãs 

MORADA Estrada da Costa, 1499-002 Cruz Quebrada - Dafundo 

CONTACTO TELEFÓNICO Telefone: 21 414 91 00 

 

NOME DO DOENTE 

 

 

 

É convidado(a) a participar voluntariamente neste estudo porque tem uma doença do 

neurodesenvolvimento, especificamente Síndrome de Williams. Este procedimento é chamado 

consentimento informado e descreve a finalidade do estudo, os procedimentos, os possíveis 

benefícios e riscos. A sua participação poderá contribuir para melhorar o conhecimento e o 

tratamento das doenças do neurodesenvolvimento, em particular da doença incluída neste estudo. 

Receberá uma cópia deste Consentimento Informado para rever e solicitar aconselhamento de 

familiares e amigos. O investigador do estudo irá esclarecer qualquer dúvida que tenha sobre o 

termo de consentimento e também alguma palavra ou informação que possa não entender. 
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Deve tomar a decisão de participar ou não no estudo depois de entender o estudo e de não ter 

qualquer dúvida acerca do mesmo. Caso queira participar, ser-lhe-á solicitado que assine e date 

este formulário. Após a sua assinatura e a do investigador, ser-lhe-á entregue uma cópia. Caso 

não queira participar, não haverá qualquer penalização nos cuidados que irá receber. 

 

1. INFORMAÇÃO GERAL E  OBJECTIVOS DO ESTUDO 

Este estudo irá decorrer no IBILI ou na FMH, em função da proximidade da residência dos 

participantes, e tem como objectivo conhecer as características psicomotoras e estudar o 

comportamento adaptativo na Síndrome de Williams. De forma mais específica, pretende avaliar 

a proficiência motora dos participantes, caracterizando o perfil psicomotor e avaliando o 

comportamento adaptativo. 

Trata-se de um estudo observacional, pelo que não será feita nenhuma alteração nas suas rotinas 

diárias ou tratamentos habituais. Este estudo foi enviado para aprovação pela Comissão de Ética 

da Faculdade de Motricidade Humana de modo a garantir a protecção dos direitos, segurança e 

bem-estar de todos os participantes e garantir prova pública dessa protecção. 

Como participante neste estudo, beneficiará da presença do investigador durante todo o processo 

de avaliação, garantindo assim a sua segurança. 

Este estudo é constituído por 1 visita. A visita terá a duração aproximada de 4 horas. 

 

2. PROCEDIMENTOS E CONDUÇÃO DO ESTUDO 

2.1. Procedimentos 

Avaliação da proficiência motora 

Um investigador do estudo realizar-lhe-á uma avaliação motora utilizando o Teste de Proficiência 

Motora de Bruninks-Oseretsky – 2ª Edição (TPMBO-2) de Robert H. Bruininks e Brett D. 

Bruininks, de 2005. Este teste avalia de forma global o desempenho motor, apresentando um 

conjunto actividades dirigidas a objectivos para medir uma vasta gama de habilidades motoras. A 

sua aplicação é individual e na versão completa demora cerca de 45-60 minutos. Permite avaliar 

as competências motoras global e fina, estruturadas em 8 subtestes: precisão motora fina, 

integração motora fina, destreza manual, coordenação bilateral, equilíbrio, velocidade de corrida 

e agilidade, coordenação dos membros superiores e força. Não apresenta qualquer risco para os 

participantes. 

Avaliação do Comportamento Adaptativo 
A avaliação decorrerá através da Escala de Comportamento Adaptativo -Versão Portuguesa, de 

Sofia Santos e Pedro Morato, 2004. O seu principal objectivo é a avaliação da capacidade de 

adaptação dos indivíduos com dificuldade intelectual e desenvolvimental ao contexto ecológico 

onde se inserem. Os domínios avaliados incluem a autonomia, desenvolvimento físico, actividade 
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económica, desenvolvimento da linguagem, números e tempo, actividade doméstica, actividade 

pré-profissional, personalidade, responsabilidade e socialização.  

A aplicação desta escala deverá ser, de preferência, através de processos de observação directa ou 

sob a forma de uma entrevista à pessoa mais pertinente para responder às questões, que melhor 

conhece o avaliado. 

Avaliação da percepção visuo-espacial 

A avaliação decorrerá através de um pequeno teste em formato papel e lápis e consiste na 

visualização de imagens fractais constituídas por diferentes níveis hierárquicos. 

 

2.2. Calendário das visitas/ Duração 

Este estudo é constituído por 1 visita. A visita terá a duração aproximada de 4 horas. 

Seguidamente encontrar-se uma descrição do estudo: 

 

Procedimento: 

Serão realizados os seguintes procedimentos: 

 Avaliação da proficiência motora através do Teste de Proficiência Motora de 

Bruninks-Oseretsky – 2ª Edição (TPMBO-2) de Robert H. Bruininks e Brett D. 

Bruininks, de 2005. 

 Avaliação do comportamento adaptativo através da Escala de Comportamento 

Adaptativo (ECAP) -Versão Portuguesa, de Sofia Santos e Pedro Morato, de 2004. 

 Avaliação da percepção visuo-espacial. 

Serão feitas perguntas a respeito do seu historial de desenvolvimento e da medicação que toma. 

 

3. RISCOS E POTENCIAIS INCONVENIENTES PARA O DOENTE  

Não existem quaisquer riscos para a saúde dos participantes. 

 

4. POTENCIAIS BENEFÍCIOS 

Este estudo tem a vantagem de estudar com detalhe a sua doença do ponto de vista da proficiência 

motora e da adaptação, permitindo um melhor conhecimento dos mecanismos envolvidos na 

interação entre as capacidades e a autonomia.  

 

5. NOVAS INFORMAÇÕES 

Será informado de qualquer informação que possa ser relevante para a sua condição ou que possa 

influenciar a sua vontade de continuar a participar no Estudo. 

 

6. SEGURANÇA 
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Não existem quaisquer riscos para a segurança dos participantes, na medida em que é um estudo 

de cariz observacional.  

 

7. PARTICIPAÇÃO/ ABANDONO VOLUNTÁRIO 

É inteiramente livre de aceitar ou recusar participar neste estudo. Pode retirar o seu 

consentimento em qualquer altura sem qualquer consequência para si, sem precisar de 

explicar as razões, sem qualquer penalidade ou perda de benefícios e sem comprometer a 

sua relação com o investigador que lhe propõe a participação neste estudo. Ser-lhe-á 

pedido para informar o seu investigador se decidir retirar o seu consentimento. 

O investigador do estudo pode decidir terminar a sua participação neste estudo se entenderem que 

não é do melhor interesse para o seu bem-estar (ou para a sua saúde) continuar nele. A sua 

participação pode ser também terminada se não estiver a seguir o plano do estudo, por decisão 

administrativa ou decisão da Comissão de Ética. O investigador do estudo notificá-lo-á se surgir 

uma dessas circunstâncias, e falará consigo a respeito da mesma. 

 

8. CONFIDENCIALIDADE 

Os seus registos manter-se-ão confidenciais e anonimizados de acordo com os regulamentos e 

leis aplicáveis. Se os resultados deste estudo forem publicados a sua identidade manter-se-á 

confidencial. 

Ao assinar este consentimento informado autoriza este acesso condicionado e restrito. 

Pode ainda em qualquer altura exercer o seu direito de acesso à informação. Pode ter também 

acesso à sua informação médica/biomédica/resultados dos testes através do investigador deste 

estudo. Tem também o direito de se opor à transmissão de dados que sejam cobertos pela 

confidencialidade profissional. 

Ao assinar este termo de consentimento informado, permite que as suas informações médicas 

neste estudo sejam verificadas, processadas e relatadas conforme for necessário para finalidades 

científicas legítimas.  

 

Confidencialidade e tratamento de dados pessoais 

Os dados pessoais dos participantes no estudo, incluindo a informação médica ou de 

saúde recolhida ou criada como parte do estudo, (tais como os resultados de testes), serão 

utilizados para condução do estudo, designadamente para fins de investigação científica 

e relacionados com a patologia em estudo. 
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Ao dar o seu consentimento à participação no estudo, a informação a si respeitante, 

designadamente a informação experimental/clínica, será utilizada da seguinte forma: 

1. O Promotor, os investigadores e outras pessoas envolvidas no estudo recolherão e 

utilizarão os seus dados pessoais para as finalidades acima descritas.  

2. Os dados do estudo, associados às suas iniciais ou a outro código que não o 

identifica directamente (e não ao seu nome) serão comunicados pelos 

investigadores ou outras pessoas envolvidas no estudo ao Promotor do estudo, que 

os utilizará para as finalidades acima descritas. 

3. A sua identidade não será revelada em quaisquer relatórios ou publicações 

resultantes deste estudo.  

4. Todas as pessoas ou entidades com acesso aos seus dados pessoais estão sujeitas a 

sigilo profissional.  

5. Tem ainda o direito de retirar este consentimento em qualquer altura através da 

notificação ao investigador, o que implicará que deixe de participar no estudo. No 

entanto, os dados recolhidos ou criados como parte do estudo até essa altura que 

não o(a) identifiquem poderão continuar a ser utilizados para o propósito de estudo, 

nomeadamente para manter a integridade científica do estudo, e a sua informação 

médica não será removida do arquivo do estudo. 

6.   Se não der o seu consentimento, assinando este documento, não poderá participar 

neste estudo. Se o consentimento agora prestado não for retirado e até que o faça, 

este será válido e manter-se-á em vigor.  

 

9. CONTACTOS 

Se tiver perguntas relativas aos seus direitos como participante deste estudo, deve contactar: 

Presidente do Concelho de Ética da Faculdade de Motricidade Humana 

Estrada da Costa, 1499-002 Cruz Quebrada - Dafundo 

Telefone: 21 414 91 00 

E-mail: etica@fmh.ulisboa.pt 

 

Se tiver questões sobre este estudo deve contactar:  

Investigadora: Lúcia Maçãs  

Contacto Telefónico: 919736825 

Orientador: Prof. Doutor Pedro Morato  

 

 

mailto:etica@fmh.ulisboa.pt
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NÃO ASSINE ESTE FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO INFORMADO A MENOS QUE 

TENHA TIDO A OPORTUNIDADE DE PERGUNTAR E TER RECEBIDO RESPOSTAS 

SATISFATÓRIAS A TODAS AS SUAS PERGUNTAS.  

 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

De acordo com a Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial: 

 

1. Declaro ter lido este formulário e aceito de forma voluntária participar neste estudo. 

2. Fui devidamente informado(a) da natureza, objectivos, riscos, duração provável do 

estudo, bem como do que é esperado da minha parte.  

3. Tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o estudo e percebi as respostas e as 

informações que me foram dadas. 

A qualquer momento posso fazer mais perguntas ao investigador(a). Durante o 

estudo e sempre que quiser, posso receber informação sobre o desenvolvimento do 

estudo. O investigador(a) dará toda a informação importante que surja durante o 

estudo que possa alterar a minha vontade de continuar a participar no estudo. 

4. Aceito que utilizem a informação relativa à minha história médica e os meus 

tratamentos no estrito respeito do segredo médico e anonimato. Os meus dados serão 

mantidos estritamente confidenciais. Eu autorizo a consulta dos meus dados apenas 

por pessoas designadas pelo Promotor e por representantes das Autoridades 

Reguladoras. 

5. Aceito seguir todas as instruções que me forem dadas durante o estudo. Aceito em 

colaborar com o investigador(a) e informá-lo(a) imediatamente das alterações do 

meu estado de saúde e bem-estar e de todos os sintomas inesperados e não usuais que 

ocorram.  

6. Autorizo o uso dos resultados do estudo e, em particular, aceito que esses resultados 

sejam divulgados às autoridades de saúde de todos os países.  

7. Aceito que os dados gerados durante o Estudo sejam informatizados pelo Promotor 

ou outrem por si designado. Eu posso exercer o meu direito de rectificação e/ ou 

oposição.  
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8. Tenho conhecimento que sou livre de desistir do Estudo a qualquer momento, sem ter de 

justificar a minha decisão e sem comprometer a qualidade dos meus cuidados médicos. Eu 

tenho conhecimento que o investigador(a) tem o direito de decidir sobre a minha saída 

prematura do estudo e que me informará da causa da mesma. 

9. Fui informado que o estudo pode ser interrompido por decisão do Investigador, do Promotor 

ou das Autoridades Reguladoras.  

 

Nome do Participante ou Representante Legal 

_____________________________________________________________ 

Assinatura _________________________________________     Data:________/_____/____ 

 

 

Eu confirmo que expliquei ao participante acima mencionado e ao seu representante legal a 

natureza, os objectivos e os potenciais riscos do estudo acima mencionado.  

 

 

Nome do Investigador:_________________________________________________________  

 

Assinatura: ________________________________________        Data:_______/_____/____ 

 

 

 

  



ARTIGO 

 

75 

Anexo B | Recomendações e Estratégias para as Famílias 

  

INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA NA SW 

INTERVENÇÃO MÉDICA 

Uma vez descrito o perfil biológico, cognitivo e comportamental da SW, 

consideramos de que forma podem ser atendidas as inúmeras necessidades de 

intervenção desta população.  

Os indivíduos com SW requerem uma equipa multidisciplinar e um programa que 

inclua várias intervenções a fim de lidar com os vários tipos de quadro clínico. A primeira 

etapa do planeamento da intervenção é a avaliação global do individuo, com dados 

precisos nas áreas de características físicas do indivíduo, condições médicas, 

funcionamento neurológico, medidas de capacidade intelectual e o desempenho em 

áreas como a linguagem, perceção, capacidades motoras, emocionais, e 

comportamentos desadaptados. Dependendo da idade do indivíduo, podem ser 

relevantes a avaliação do funcionamento oro-motor, habilidades académicas, estilo de 

aprendizagem, aptidões, áreas de interesse, de lazer, atividades profissionais e 

capacidade de autonomia. Estas devem ser realizadas por profissionais qualificados 

que estejam dispostos a explicar e discutir os resultados. A segunda etapa é a conceção 

de um plano de intervenção que inclua a gama de métodos de intervenção disponíveis 

à luz dos resultados da avaliação, correspondendo as áreas que necessitam de 

intervenção e os procedimentos disponíveis (Semel & Rosner, 2003). 

As medidas interventivas devem iniciar-se logo após o diagnóstico de SW. A 

realização de um estudo minucioso acerca de possíveis alterações cardiovasculares é 

essencial. Em termos clínicos deve também prestar-se atenção à tensão arterial, a 

possíveis problemas auditivos e dentários, infeções urinárias, contractura das 

articulações, problemas alimentares, entre outros. O principal provedor e coordenador 

dos cuidados de saúde de pacientes com SW é o médico de cuidados de saúde 

primários. As principais formas de tratamento consistem atualmente numa combinação 

entre acompanhamento médico, orientação preventiva, farmacologia, cirurgia, terapias 

diretas e modificações/adaptações ambientais ou tecnologias de apoio. Nenhum dos 

tratamentos disponíveis é uma cura (Pober, 2010; Semel & Rosner, 2003). 

Os procedimentos cirúrgicos são geralmente utilizados na reparação de danos 

associados aos problemas cardiovasculares e respiratórios, em conjunto com técnicas 

menos invasivas como a angioplastia de balão. A monitorização destas questões é 

acompanhada pela toma de medicação, ao nível do tratamento da hipertensão e de 
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regulação hormonal, com especial atenção à tiroide, o que se deve ao potencial 

envolvimento de todos os órgãos endócrinos nos indivíduos com SW. Contudo, apesar 

da elevada quantidade de pacientes que necessitam de tratamento para a hipertensão, 

não existem dados disponíveis que aconselhem uma seleção de medicação específica 

para a população com SW neste sentido (Pober, Johnson, & Urban, 2008).  

Outra questão que merece regra geral medicação é a homeostase da glicose, 

sendo que há uma elevada prevalência de intolerância à glicose. Os adultos com SW 

devem ser submetidos a rotina de rastreio, e embora a homeostase da glicose seja 

alcançável através da perda de peso e aumento da atividade física, a adição de um 

agente como a insulina sob cuidadosa supervisão médica pode ser necessária (Pober, 

2010).  

Ainda segundo Pober (2010), o início precoce da adolescência nos indivíduos com 

SW não necessita regra geral de tratamento, embora algumas famílias escolham atrasar 

a menarca. Finalmente, os sintomas de hipercalcémia podem estar ausentes ou 

inespecíficos, necessitando de exames periódicos aos níveis de cálcio ao longo da vida. 

Existem várias opções de tratamento para a hipercalcémia, variando de restrição de 

cálcio dietético até terapia com bifosfonato. 

A possibilidade de distúrbios emocionais ou psiquiátricos determina em grande 

parte a qualidade vida dos adultos com SW. Quando presentes, estes podem ser 

especialmente difíceis de gerir. Cerca de metade dos adolescentes e adultos com SW 

estão ou já foram tratados com um agente ansiolítico. Tipicamente, um recaptador 

seletivo de serotonina é a droga inicial escolhida. O tratamento deve contudo ser 

criterioso, uma vez que existem relatos de desinibição associada a estes fármacos. 

Outros agentes incluindo anti psicóticos são ocasionalmente prescritos, mas até agora 

não há dados sistemáticos sobre o seu uso em pacientes com SW.  

Independentemente das comorbilidades e especificidades de cada caso, na 

conceção de um plano de intervenção é fundamental compreender a gama de 

abordagens de intervenção disponíveis, tendo em conta a avaliação global do individuo 

com SW, de modo a fazer uma correspondência entre as áreas que necessitam de 

intervenção e os procedimentos disponíveis para nelas investir. Neste processo alguns 

elementos a ter em conta incluem a acessibilidade a recursos e ajuda profissional; a 

melhor forma de coordenar os vários tratamentos; a situação familiar, as suas 

prioridades, cuidados e necessidades; os interesses e talentos do indivíduo em questão; 

bem como os tipos de serviços, educação, aulas, locais e oportunidades existentes na 

comunidade. 
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ORIENTAÇÕES GERAIS DE INTERVENÇÃO COM SW 

Pacientes com habilidades verbais relativamente fortes podem beneficiar de 

terapias verbais e de aconselhamento, incluindo a prática de relaxação ou treino de 

estratégias utilizáveis em situações que potencialmente provoquem ansiedade (Pober, 

2010). 

Embora as orientações que se seguem sejam potencialmente aplicáveis na 

maioria dos casos com SW, é essencial considerar a grande variabilidade no grau de 

expressão das características típicas da síndrome, encarando cada indivíduo como uma 

pessoa única, na reunião com o seu percurso desenvolvimental, o ambiente onde está 

inserido e os recursos disponíveis. 

Utilização de Mecanismos de Controlo 

Apesar de não existirem ainda estudos específicos relativos à eficácia de métodos 

terapêuticos comportamentalistas nesta perturbação, segundo Mervis e John, (2010) 

alguns princípios destes métodos poderão fornecer um contexto no qual diversas 

abordagens poderão surgir. Assim, a compreensão do sistema de recompensa dos 

indivíduos com SW permite a utilização de técnicas adequadas para o fortalecimento de 

comportamentos desejáveis e estabelecimento de uma relação construtiva. De acordo 

com Semel e Rosner, (2003): 

 O reforço positivo frequente facilita muitas vezes o controlo comportamental, 

ajudando na aquisição de novos comportamentos através da "modelagem" de 

padrões existentes de resposta. Estímulos eficazes para a maioria dos casos 

referem-se a elementos de louvor verbal, aprovação pessoal, sinais positivos ou 

oportunidades de interação social. 

 O reforço negativo deve ser evitado, particularmente o de natureza verbal e social 

(declarações de descontentamento, em especial reprovação pessoal, sinais não-

verbais negativos, ou isolamento. As expressões de aprovação ou reprovação 

pessoal, especialmente a partir de uma pessoa com quem o individuo têm um bom 

relacionamento, são os mais poderosos métodos de controlo comportamental. 

 As formas de passagem ao ato são geralmente melhor resolvidas com reforço 

negativo ou instrução direta. Além de usar declarações e sinais de desaprovação, 

consequências negativas para estas formas de comportamento devem ser 

claramente estabelecidas, relacionadas com o acontecimento e realizadas de forma 

consistente. Estas podem passar por remoção temporária de determinados 

privilégios, sendo os indivíduos com SW, ao contrário de outros, geralmente menos 

motivados por recompensas materiais do que por recompensas verbais sociais. 



ARTIGO 

 

78 

 Em situações de comportamentos indesejados a instrução direta pode ser 

necessária através de declarações breves e precisas. Contratos comportamentais 

verbais ou escritos nos quais são estabelecidos comportamentos alvo e 

recompensas previstas podem igualmente ser úteis para alguns casos. 

 Finalmente, as estratégias de condução ou substituição: devido à extrema 

dificuldade em evitar determinados comportamentos ou condutas, proporcionar 

alternativas ou substituir as formas de resposta pode ser uma opção viável. 

Estratégias de Mediação Verbal 

Estas incentivam a aprendizagem de novas respostas e conhecimento das 

convenções sociais, funções e regras. Os pré-requisitos para a sua utilização incluem 

competências verbais, habilidades sociais e empatia pelo outro, bem como habilidades 

cognitivas em geral que suportem verbalizações, internalização de estratégias, 

comparações comportamentais e raciocínio. Entre os vários tipos de estratégias de 

mediação verbal que podem ser utilizadas, segundo Semel e Rosner, (2003) as 

seguintes são aplicáveis a uma variedade de situações: 

 Através da nomeação verbal, pela associação entre designações verbais e 

comportamentos não-verbais os indivíduos com SW conseguem identificar 

variáveis socio-emocionais, o processamento de estímulos visuoespaciais e a 

execução de tarefas visuomotoras como o desenho, construção com blocos e 

formação de letras.  

 Quando numa determinada situação é feita uma explicação que é entendida, pedir 

ao indivíduo que a repita e em seguida a ensaie de modo a que a internalize é 

também benéfico. O ensaio é utilizado no ensino de línguas, memorização e 

controlo do próprio comportamento. 

 A discussão e explicação de conceitos, acontecimentos e realidades também 

facilita a superação de medos, ansiedades e problemas de comportamento, como 

a impulsividade e hiperatividade. A utilização de analogias concretas e familiares, 

associações semânticas e metáforas poderá ser útil, desde que adaptadas à idade 

e compreensão do individuo. 

 A modelagem e a imitação são técnicas particularmente eficazes no ensino de 

vários tipos de padrões de resposta em áreas tão diversas como a aprendizagem 

de línguas, atos motores e estratégias emocionais. Componentes importantes 

incluem a instrução para prestar atenção durante a modelagem, adicionar dicas de 

mediação verbal, exigir a repetição imediata ou a imitação do ato modelado e 

fornecer feedback e reforço para a execução correta. A demonstração de problemas 

de comportamento, role-playing e discussão da distinção entre comportamentos 
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adequados e inadequados podem ajudar os indivíduos com SW a entender a 

diferença entre eles. 

 Técnicas de dramatização podem esclarecer ainda mais a distinções entre formas 

de resposta desejáveis e indesejáveis. Combinar dramatizações e role-plays pode 

ajudar na passagem ao ato e concretização de situações que provoquem ansiedade 

e frustração. Teatros a fingir, contar histórias, fantoches, pantomima, fotografias e 

filmagem são formas alternativas de captação e exibição de condutas 

problemáticas, que permitem a sua comparação e contraste com modos aceitáveis 

de comportamento. 

 Alguns indivíduos com SW podem ser ensinados a beneficiar das suas capacidades 

de linguagem, utilizando estratégias de autoinstrução. Através da aprendizagem 

de rotinas verbais e do reconhecimento das situações nas quais devem utiliza-las, 

os indivíduos podem lidar com problemas relembrando-se a si mesmos, por frases 

verbais aprendidas, estratégias para resolver a situação (e.g. para dificuldade de 

concentração -"continua a procurar"). As versões das explicações, avisos, 

instruções, elogios, reforços ou mensagens tranquilizantes devem ser treinadas 

previamente, nas situações específicas, passo-a-passo, praticadas várias vezes e 

explicadas exaustivamente. 

Redução das pressões e exigências externas 

Tendo em atenção os problemas de hiper-reactividade dos indivíduos com SW a 

determinados estímulos, cabe a quem os rodeia a simplificação do ambiente que os 

circunda, diminuindo as pressões e exigências externas.  

Uma das estratégias mais utilizadas neste sentido é a gestão de tarefas. Esta 

inclui a análise e simplificação das tarefas, de modo a que identificando os 

comportamentos alvo as tarefas possam ser divididas em etapas compreensíveis e 

passiveis de ser aprendidas, formando uma sequência lógica que possa ser 

reconstruída a partir das etapas aprendidas. Conselhos práticos incluem a limitação do 

comprimento das instruções, expressar menos ideias de cada vez, e minimizar o uso de 

construções gramaticais e semânticas complexas e que incluam conceitos espaciais, 

temporais ou quantitativos. Fracionar as tarefas e verificar que são cumpridas antes de 

passar para a próxima; e ensinar o individuo a diferenciar estímulos relevantes dos 

irrelevantes para a realização de tarefas estimula a capacidade de organização e 

regulação do comportamento (Lima, Teixeira, Segin, & Carreiro, 2012). Outra estratégia 

importante é considerar o tipo de aprendizagem mais natural para cada indivíduo 

(auditivo, verbal, táctil, visual e verbal, ou alguma combinação), a hora preferida do dia 

para a instrução e a forma preferencial de resposta (Semel & Rosner, 2003). 



ARTIGO 

 

80 

O controlo ambiental constitui outra das principais estratégias, essencial na 

gestão de respostas exageradas e hipersensibilidade a elementos tão simples como 

certos sons, os arredores, a textura de roupas, mudanças inevitáveis nos programas e 

planos quotidianos. O primeiro passo é remover potenciais fontes de distração, 

oferecendo um ambiente neutro, através do controlo de estímulos visuais (evitar 

desorganização e “ocupação” excessiva do espaço visual, optar por mobiliário e roupas 

simples e evitar padrões chamativos); estímulos auditivos (minimizar a exposição a sons 

aversivos, evitando o uso de aparelhos ruidosos, e abafando barulhos externos com 

cortinas pesadas ou fechar a porta; se necessário, trabalhar na dessensibilização 

progressiva ao som); e estímulos táteis, nos casos de defensividade táctil. Também a 

localização na sala, a manutenção do espaço pessoal e a remoção de objetos de 

interesse e apego são fundamentais no combate à distratibilidade e hiperatividade. 

Através de uma estrutura ambiental regular, estruturada e previsível, organizada no que 

respeita aos horários, calendário, planos, alimentação e até roupas podem ser reduzidas 

as incertezas, angústias e medos experienciados (Lima et al., 2012; Semel & Rosner, 

2003). 

Finalmente, todas as formas de redução do stress podem contribuir para 

melhorar as ansiedades, medos e baixa tolerância à frustração. Quer através de 

técnicas de relaxação ou atos como como ouvir música, yoga ou meditação; quer 

através de condutas que proporcionem experiências de sucesso e prazer, tirando 

proveito dos talentos e habilidades e impulsionando o frágil ego dos indivíduos com SW, 

de modo a restaurar a sua coragem e motivação para enfrentar o próximo desafio. 

Otimizar o potencial de crescimento 

Como regra geral, a SW tem áreas fortes nas áreas de linguagem, habilidades 

sociais e a empatia, sobre temas de especial interesse, habilidades de memória, e 

musicalidade. Desenvolver as áreas fortes é uma prioridade: 

 Estimular a utilização da linguagem verbal através de meios de comunicação como 

a música e de forma naturalista. 

 Incentivar formas adequadas de sociabilidade e de empatia, bem como fornecer 

estratégias sociais verbais e alguns mecanismos de controlo já referidos. 

 Desenvolver e ampliar os interesses específicos fornecendo os recursos necessários 

para promover o estudo, investigação, recolha, classificação e a partilha de 

informação valiosa. 

 Treinar a memória através de técnicas verbais e mnemónicas, incluindo associações 

semânticas. Adaptar a forma de entrada (input), apresentando estratégias de 

memória e modificar resposta ou saída. 



ARTIGO 

 

81 

 Talentos musicais, se forem evidentes, podem ser incentivados por uma ampla 

exposição à música, a criação de oportunidades de cantar e tocar instrumentos com 

um nível adequado de dificuldade, acesso a aulas de música, a participação em 

grupos, coros, programas de artes e música, etc., desde que adequados às 

capacidades.  

Para além de desenvolver as áreas fortes, a aplicabilidade de tais aptidões e 

interesses é fundamental. Afabilidade, exibições individuais dos seus talentos e um bom 

sentido de humor podem ser combinados para ajudar os indivíduos com SW a 

compensar as suas dificuldades. 

PSICOMOTRICIDADE 

Dentre as muitas possibilidades de atuação com pessoas com SW apontamos a 

Psicomotricidade por ser uma ciência que estuda, analisa e orienta o indivíduo desde a 

infância até a fase adulta, estimulando as suas diversas condutas - motora, afetiva, 

emocional e cognitiva. Esta área de conhecimento surge como um meio de combater a 

inadaptação psicomotora, uma vez que apresenta uma finalidade reorganizadora nos 

processos de aprendizagem de gestos motores. Considerada um alicerce sensorial, 

percetivo e motor, é indispensável na contribuição do processo de educação e 

reeducação psicomotoras, pois atua diretamente na organização das sensações, das 

perceções e das cognições, visando a sua utilização em respostas adaptativas 

previamente planificadas e programadas (Sanchez, Martinez e Penalver, 2003). 

A psicomotricidade relaciona-se através da ação, como um meio de tomada de 

consciência que une o corpo, mente, espírito, natureza e sociedade. Associada à 

afetividade e à personalidade, nela o indivíduo utiliza o seu corpo para demonstrar o 

que sente. Assim, uma pessoa com problemas motores passa a apresentar problemas 

de expressão.  

A terapia psicomotora, sendo uma intervenção centrada no corpo e no movimento, 

visa não apenas aprender o movimento mas desenvolver o indivíduo através do 

movimento, incluindo o funcionamento psicossocial, adaptabilidade e a capacidade de 

aprendizagem através da integração superior da motricidade (Fonseca, 2001). A 

psicomotricidade pode em última análise ser vista como um processo que sustenta a 

maturação neurológica e a integração e interação sensorial; promove o enriquecimento 

experiencial e emocional com o envolvimento natural e social; e cria os fundamentos 

neuropsicológicos para as aprendizagens não simbólicas e simbólicas posteriores 

(Fonseca, 2001). 
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Historicamente o termo psicomotricidade surgiu num contexto médico, tendo a 

partir do século XX sido especialmente impulsionado em França, onde surgiram 

diversas linhas de pensamento biomédico, psicopedagógico e psicanalítico. Levin, 

(1995) ressalta que na realidade, a pré-história da psicomotricidade começou desde que 

o homem foi homem, ou seja, desde que o homem fala, já que a partir desse momento 

terá falado do seu corpo. 

Na evolução da psicomotricidade os estudos de Freud, Wallon, e Piaget, bem 

como de Vygotisky, contribuíram para a atual perspetiva da psicomotricidade como 

técnica que visa enfatizar a importância da vivência e da tomada de consciência corporal 

e dos aspetos relacionais básicos oriundos da interação pessoal com o meio ambiente, 

o que não seria um objetivo em si mesmo, mas sim uma metodologia de trabalho para 

conseguir metas educativas ou terapêuticas. 

Segundo Lapierre, (2002) a partir dos anos 70 ocorreu uma significativa inovação 

da prática pedagógica, passando a registar-se a existência de três grandes vertentes: a 

reeducação, educação e terapia, descritas atualmente pela (Associação Portuguesa de 

Psicomotricidade, 2010) da seguinte forma: no âmbito preventivo, a psicomotricidade 

poderá ter um cariz de promoção e estimulação das competências e pré-requisitos; no 

âmbito educativo, poderá estimular o desenvolvimento; e no âmbito reeducativo, poderá 

intervir nos casos onde a dinâmica da aprendizagem se encontra comprometida. 

As diferentes abordagens da psicomotricidade atuam em complementaridade. A 

psicomotricidade relacional, onde são exploradas a gestão da identidade, a exploração 

das necessidades próprias e a relação com os agentes exteriores (objetos e outras 

pessoas), será a base de estruturação emocional fundamental para a estabilidade 

pessoal. Na psicomotricidade instrumental, que tem um foco mais cognitivo e 

neuropsicológico, são exploradas as relações com o envolvimento pela experimentação 

sensório-motora que se traduz no desenvolvimento da atividade percetiva, simbólica e 

conceptual. São valorizadas a intencionalidade, a consciencialização da ação e a 

exploração de todas as formas possíveis de expressão (Martins, 2001). 

 

PSICOMOTRICIDADE PARA INDIVÍDUOS COM SW 

Um estudo de Almeida e Tavares (2010) propõe um programa de intervenção em 

Psicomotricidade como meio de educação e reeducação de um caso com SW. Neste 

caso as principais dificuldades incluíam problemas ao nível da coordenação motora fina, 

afetando a escrita e as atividades de vida diária; dificuldades na motricidade global; 

alterações de equilíbrio e propriocepção; dificuldades em tarefas não-verbais com 

cognição visuoespacial; manipulações de números; soluções de problemas e 
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planeamento motor e dificuldades no raciocínio lógico. Frente a estas características a 

proposta de intervenção teve como objetivos educar e reeducar está criança através da 

intervenção em psicomotricidade essencialmente instrumental, com uma vertente 

funcional e priorizando o trabalho dos fundamentos e fatores psicomotores. 

De acordo com bibliografia consultada e relatos de casos, numa intervenção 

psicomotora típica, os objetivos ao nível do desenvolvimento progressivo dos fatores 

psicomotores em pessoas com SW incluiriam os aspetos seguidamente mencionados. 

Ao nível da tonicidade, visar-se-ia a promoção de estados tónicos adequados, 

diminuição de tensões excessivas e contracturas, promoção de um tónus basal 

adequado. Na equilibração os objetivos passariam não apenas pelo próprio controlo e 

reajuste tónico inerentes ao equilíbrio e imobilidade, quer passiva quer ativa, mas 

igualmente pela consciencialização da forma como o próprio corpo reage a situações 

com exigência ao nível do equilíbrio (Almeida & Tavares, 2010). 

No que concerne ao esquema corporal, os objetivos incluiriam o domínio e 

conhecimento do próprio corpo, conseguir nomear e reconhecer as diferentes partes, 

situar os seus membros uns em relação aos outros e em relação ao envolvimento, entre 

outros; na lateralidade passariam pela promoção de um conhecimento estável de 

esquerda-direita, dominância de um lado em relação ao outro, entre outros. 

Nos domínios de organização espacial, tipicamente problemáticos, incluiriam 

diferenciar letras e números, discriminar diferentes direções, instrumentalização 

corporal da estruturação espacial, transição entre concreto e abstrato, organização no 

espaço, internalização dos conceitos espaciais, organização do micro-espaço e das 

relações existentes neste. Ao nível da orientação temporal, capacidade de se situar no 

tempo como: noção dos dias da semana, a ordem de antes - depois, perceber o que é 

rápido e lento, noções de tempo decorrido e diferença entre manhã, tarde e noite e 

noções de ritmo (Almeida & Tavares, 2010). 

No que respeita à motricidade global, esta seria desenvolvida através de 

exercícios com diferentes amplitudes articulares, que explorem diferentes níveis do 

espaço em termos de proximidade e de dimensões absolutas do espaço, que permitam 

aos sujeitos readquirir confiança nas suas possibilidades motoras, melhorando a 

coordenação e prestação motora. Em relação à coordenação motora fina, procurar-se-

ia desenvolver a capacidade de manipulação de objetos, destreza manual, 

individualização de segmentos e movimentos sequenciais, que exijam destreza, 

precisão ou velocidade (Almeida & Tavares, 2010). 

 


