
DESVIOS DA 
APRENDIZAGEM

ATUAÇÃO 
TRANSDISCIPLINAR

Profa. Lara Cristina Antunes 
dos Santos- Neuropediatra  



Neuropediatria
Médico                          6 anos

Pediatra (neurologista)    3 anos

Neuropediatra            2 anos 





SUBESPECIALIDADES

Acolhimento

da neurope-

diatria

Seg-

Manhã

Sono Infantil

(2X/mês)

GATE (2xmês)

(mais 

recentes)

Ter

Cefaleia

Neurovascular

(1X/mês)

Qua

Desvios da 

aprendizagem

(1998)

Qui

Encefalopatia

Crônica Não-

-Progressiva

(1995)

Sex

Epilepsia 

Infantil

(antes de 1994)

Tarde

Neuroneo

(1997)

Neuroped-

Geral

(antes de 1994)

Autismo

Triagem





Aprendizagem / Desenvolvimento

• Processo neurológico

Produz modificações para melhor adaptação do 
indivíduo ao seu meio como resposta à solicitação 

interna ou externa.
Ocorre no “SNC”.

Injúrias X SNC em desenvolvimento



Níveis:

⚫ Anatômico micro/macroscópico

⚫ Celular

⚫ Bioquímico

⚫ Fatores: Genéticos; Fisiológicos; 

Psicológicos (Relações intra e 

interpessoais), etc...

 Estímulo (informação sensorial)

 Processamento -> modificações

 Resposta (ato motor)

 Memória



APRENDER É FAZER NOVOS CAMINHOS NEURONAIS
(REQUER CONDIÇÕES ÓTIMAS)



FALAR, 
COMER, 
DORMIR, 
ANDAR, 
INTERAGIR



MAS... 
ANDAR DE 
CARRO? DE 
BICICLETA? 
LER?





LEITURA/ESCRITA: APRENDIZAGEM



NÃO-APRENDE
NÃO DESENVOLVE

A criança que não aprende permanece 
em situação de comunidade/sala de aula 
sem aprender ou acompanhar a classe.
Problemas ou dificuldades de 
aprendizagem (de “ensinagem”) # 
Transtornos ou distúrbios de 
aprendizagem(origem neurológica         
e/ou genética).



NA ESCOLA...

A criança não 
aprende; 

Comportamento
alterado

Pais,
Família

Professores Criança



Desajustes emocionais, 
familiares, 
socioeconômicos, religiosos, 
fome, preconceito, 
desatenção, epilepsia, 
ADNPM, hiperatividade, 
dislexia, retardo mental, 
deficiências,  TDAH, 
encefalopatias, s. genéticas, 
anemia, alergia, abuso, 
infecções, drogas, 
delinquência, 
superdotação...





SAÚDE X 

EDUCAÇÃO



INCLUSÃO
*  Deficiências- visuais 

- físicas

- mentais

- auditivas

*  Autismo

* Superdotação/ Altas Habilidades

 - A Lei 14.254/21 - Estabelece que as escolas da 
rede pública e privada devem garantir 
acompanhamento específico, direcionado à 
dificuldade e da forma mais precoce possível, aos 
estudantes com dislexia, TDAH ou outro transtorno 
de aprendizagem que apresentam instabilidade na 
atenção ou alterações no desenvolvimento da leitura 
e da escrita.

 As necessidades do aluno serão atendidas pelos 
profissionais da rede de ensino em parceria com 
profissionais da rede de saúde. Caso haja 
necessidade de intervenção terapêutica, esta deverá 
ser realizada em serviço de saúde, com metas de 
acompanhamento por equipe multidisciplinar.

https://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/2021/lei-14254-30-novembro-2021-792022-norma-pl.html


DESVIOS DA 

APRENDIZAGEM

 *Dificuldade/problema de 
aprendizagem

 *Transtorno Específico da 
Aprendizagem (fatores
desencadeantes = 
neurogenéticos) 

 Transtorno Específico de 
leitura ou Dislexia
(discalculia, disgrafia, 
disortografia)

 *Transtorno do 
Desenvolvimento da 
coordenação

 * Distúrbios de 
comportamento

 TDAH 

 Superdotação

 *Secundários (Ex: Epilepsia, 
Tourette, Depressão...)



DIFICULDADE 

/PROBLEMA DE 

APRENDIZAGEM

 Fatores externos 
à criança 
prejudicam o 
seu aprendizado 
naquele 
momento.

 Problemas de 
ensinagem.

 Atenção: DSM V



TDAH
Quadro clínico; perfil 

comportamental 
decorrente de 
características de 
desatenção, e/ou 
hiperatividade e 
impulsividade 
aumentadas, 
defasadas para a 
idade. 
Comportamento 
inadequado. Antes 
de 12 anos. 
Persistente por mais 
de 6 meses.



Desatenção

Priorizar, 
sustentar, 
alternar, dividir

Agitação 
psicomotora

 Impulsividade













Não consegue 

ficar parado

Não percebe 
detalhes do ambiente

Não consegue

seguir regras

Não aprende



Causas 
emocionais

TOC

TDAH

Dislexia

Retardo 
mental

Síndromes
genéticas

Superdotação

Epilepsia

Apnéia do 
sono

Anemia

T. Afetivo
bipolar

Depressão
infantil

Disfunção 
de 

tireóide

Déficit de 
Atenção/

Hiperatividade



 Exames séricos

 EEG- neuroimagem se 

necessário

 Avaliação visual/ 

auditiva

 Antecedentes gest. e 

parto; familiares

 Relatório escolar

 Avaliação 

transdisciplinar

 Seguimento 

transdisciplinar

Diagnóstico diferencial





Dislexia

 Dificuldade de realizar a 

leitura, apesar de: 

inteligência normal, 

motivação e educação 

adequada.

 Discalculia, disgrafia, 

disortografia.

 Velocidade, precisão e 

compreensão

TRANSTORNO ESPECÍFICO DA APRENDIZAGEM 
COM PREJUÍZO NA LEITURA 



De aorcdo com uma peqsiusa de uma 
uinrvesriddae ignlsea, não ipomtra em 
qaul odrem as lrteas de uma plravaa
etãso, a úncia csioa iprotmatne é que a 
piremria e útmlia lrteas etejasm no lgaur
crteo. O rseto pdoe ser uma bçguana
ttaol, que vcoê anida pdoe ler sem 
pobrlmea. Itso é poqrue nós não lmeos
cdaa lrtea isladoa, mas a plravaa cmoo
um tdoo.











Transtorno Específico da aprendizagem com 

prejuízo da leitura, expressão escrita e 

matemática –

Transtorno misto de habilidades escolares

Alteração de funções cerebrais.
Inclusão não contemplava.





SUPERDOTAÇÃO 
INTELECTUAL

 Alteração de comportamento, 
muitas vezes como TDAH, 
geralmente com conhecimento do 
conteúdo e além;

 Notas baixas;

 Dificuldades de relacionamento;

 Conflito entre quoeficiente 
emocional/intelectual;

 Problemas emocionais.

 QI X QV



ENCEFALOPATIA 
CRÔNICA NÃO 
PROGRESSIVA 

 Definição com base 

em prejuízos na função

motora

 Com ou sem ADNPM

 Com ou sem

Deficiência Intelectual



AUTISMO



Dificuldade 
de

aprendizagem

Transtornos 
psiquiátricos

TDAH

Dislexia

Retardo 
mental

Síndromes
genéticas

Superdotação

Epilepsia

Parassonias

Alterações 
sensoriais

Privações

Cefaléia

Transtorno 
de

aprendizagem

“Não 
acompanha
a classe”



INCLUSÃO

OBJETIVO: QUE O ALUNO VÁ PARA ESCOLA, 

PERMANEÇA E APRENDA. 

QUE SEJA ENSINADO RESPEITANDO SUA DIFERENÇA.





O que cada aluno precisa?

Como saber o que cada um precisa?

Como  proporcionar o que é de cada um por direito ?

= “Desafios da inclusão”



UMA EQUIPE É NECESSÁRIA PARA 
DEFINIR “DIAGNÓSTICOS” 



Estímulos adequados

Orientação à família

Providenciar objetos de necessidades 

(alimentação, transporte, roupas, material 

escolar, etc), bem como estratégias.

Integração Escola-família-profissionais

Mas, para saber o que fazer para cada um, o 

que é necessário?



O que pode ser feito?

Linguagem/leitura especializada
Livros, aparelhos especiais
Atendimentos interdisciplinares
Conhecer tais diferenças
Valorizar as diferenças
Compartilhar informações
Material especializado
Estrutura local adequada
Reforço escolar...



Geralmente a 
equipe é composta 
por pedagogos, 
professores, 
psicólogo, terapeuta 
ocupacional, 
fonoaudiólogo... 
Neuropediatra 
(outros).

Função do médico



Avaliação TRANSdisciplinar coerente

Orientações: Equipe, professores,pais

Proporcionar condições de diagnóstico, 
tratamentos, desenvolvimento e aprendizagem 
para todos:  crianças, equipes, pais, professores 

Seguimento TRANSdisciplinar

Discussão de temas



Cada membro da 
equipe especializada 
contribui de forma 
essencial tanto em 
relação ao 
diagnóstico e 
programação de 
condutas quanto ao 
monitoramento e 
condutas 
propriamente ditas. 

A atuação do 
professor e da família 
é imprescindível em 
todas as etapas.



COM MUITO CUIDADO!



PRECONCEITO = 

“DISCLUSÃO”

 Se não conhecemos 

as necessidades de 

cada um, e, mesmo 

assim, arriscamos 

colocá-los onde seja, 

ou, pior, conhecemos, 

mas não as suprimos, 

criamos apenas uma 

nova condição, uma 

inclusão distorcida...



SAÚDE + EDUCAÇÃO

Prevenção



Transdisciplinaridade



PROCURA POR ATENDIMENTOS- LAUDOS

PASSAM DE ANO SEM APRENDER

PAIS PEDEM RETENÇÃO

APAE                    ENSINO REGULAR (saúde X educação)

MENOR INVESTIMENTO DE EDUCADORES (1 ANO COM O 

ALUNO)

Sem preparo para a recepção dos “especiais”



COMPLICADOR:

ÍNDICES→ BÔNUS (mudança recente) 

AEE / Sala de recursos



http://www.educacao.sp.gov.br/reorganizacao-progressao-continuada

2014:



MUNICÍPIOS  X  ESTADO

Ao ser promovido para o sexto ano

APAE – não pode haver “recuo de série”

Estado – algumas cidades não oferecem o mesmo suporte 
das escolas do município

Alunos que frequentam somente sala de recursos pedem 
atestado para não perderem a bolsa



Transtorno  de Aprendizagem e DI

Partir do que sabe para a frente

Não passar para o próximo ponto até ter se 
apropriado

Respeitar o ritmo do aluno

Compará-lo somente com ele mesmo, 
anteriormente

Inclusão não contempla

Não aprendizado-> alteração do comportamento

Controle dos fatores e interferentes





-A mãe que teve que ficar na escola
-Deram cigarros para um menino

-A menina que se perdeu em dois quarteirões
-Não podem levar no contraturno, nem às 

terapias
- Portanto, não frequentam

- Pedidos aos promotores e médicos:
Querem somente a sala de recursos

REJEIÇÃO

INCLUSÃO??



Professores devem buscar parcerias com médicos e outros 
profissionais;

(Reis & Camargo, 2008)

Lidar com alunos  com TDAH          sentimentos intensos (irritação, 
impaciência, receio, cansaço, perplexidade, perturbação)                

estranhamento e desconforto            ideal 

Visão parcial         posição de espera por uma solução externa
Forma com que lida determina o desenvolvimento psicológico do 
aluno  e  o crescimento da comunidade escolar. 

(Landskron & Sperb , 2008) 



Prejuízo na qualidade de vida         maior 
ansiedade

Impacto significativo na qualidade 
de vida e saúde psicossocial

Menor percepção de bem estar do que 
doenças crônicas como câncer e diabetes

(Zambrano-Sánchez, Martínez-Cortés, del Río-Carlos, Dehesa-
Moreno & Poblano, 2012).



PROFESSOR- ESCOLA- ESTRATÉGIAS
EQUIPE- LAUDOS- TERAPIAS
FAMÍLIA- ALUNO
NÃO BASTA:
FALTA A INCLUSÃO SER INCLUSIVA =
ADMITIR EXCEÇÕES

PARA QUE ESSA PROGRAMAÇÃO POSSA SER 
FEITA, DIAGNÓSTICOS PRECISAM SER FEITOS E 
SEUS RESPECTIVOS DIFERENCIAIS DEVEM SER 
INVESTIGADOS



DESENVOLVER O MÁXIMO DE SUAS

POTENCIALIDADES

É um direito de todos

E um dever de todos proporcionar

condições para tal.

Sem preconceito e discriminação

Onde: Neuropediatra = uma parte da 

equipe.

Requer comprometimento,estudo,      

aprofundamento…          …e amor!



A MELHOR FORMA DE 

APRENDER É BRINCAR!

UMA FORMA DE AMAR É 

ENSINAR...

“O AMOR, PARA 

AUXILIAR, APRENDE A 

REPETIR”

lara_neuropediatria@msn.com Obrigada!

mailto:lara_neuropediatria@msn.com

