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1.  O que é mente? 
2.  Transtorno Mental e Deficiência Intelectual 
3.  Transtornos mentais e síndrome de Down 
4.  Na infância, fique de olho! 
5.  Chegou a adolescência !!! 
6.  Vida adulta e a preparação para a maior etapa da vida 
7.  Nossa conversa 









MENTE:  
Cognitivo + Emoções e 
Sentimentos + Consciência e 
Inconsciente 

- E, segundo António Damásio...  

....o que mais a ciência descobrir. 



Transtorno mental é uma alteração 
do funcionamento da mente.  
Os sinais e sintomas aparecem em 
todas as dimensões da vida(familia, 
amigos, trabalho, estudos e outros). 
As desordens não são momentâneas 
e podem se manifestar de diversas 
formas (afetos, pensamentos, no 
corpo, e outros)  



“Caracterizada por limitações significativas no 
funcionamento intelectual e no comportamento 
adaptativo, como expresso nas habilidades 
práticas, sociais e conceituais.” AAMR 



!  Capacidade Intelectual:  
" Raciocínio 
" Planejamento 
" Solução de problemas 
" Pensamento abstrato 
" Compreensão de idéias complexas 
" Aprendizagem com rapidez 
"  Aprendizagem a partir de experiências. 

! Conduta Adaptativa: Habilidades na vida diária 



" Autismo 
" Obssessivo-compulsivo 
" Depressão 
" Transtorno do desenvolvimento psicológico 
(afasias, dislexia, discalculia, TDA e outros) 
" Transtornos do comportamento (TDO, de 
conduta) 
" Transtornos de ansiedade (mutismo seletivo, 
TEPT, ansiedade generalizada) 
" Outros 









#  Formação dos hábitos e atitudes/comportamentos 
#  Personalidade 
#  Manias e atos repetitivos 
#  Expectativa dos pais 
#  Variação de humor 
#  Lugar subjetivo nos diversos espaços sociais 
#  Resistência à frustração 
#  Empatia 
#  Vida social (De quem? Com quem?) 

#  ! 



#  Ação dos hormônios no corpo 
#  Atenção à desencadeamento de 

possíveis transtornos 
#  Transformação do lugar subjetivo 
#   Vida social (De quem? Com quem?) 
#  Importância dos amigos e dos laços 

de amizade 
#  Educação sexual 

#  ! 
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! Autonomia/Independência 

! Trabalho (outras possibilidades) 

! Vida Sexual 



!  Baixíssimo índice de vagas ocupadas em 
todo o pais. 

! Destaques para baixa escolarização, 
capacitação e recorte de gênero também 
presentes na inclusão de pessoas sem 
deficiência. 

!  Baixo índice de pessoas com deficiência 
freqüentando escolas o que revela que a 
situação de baixa escolarização se manterá 
na próxima geração. 

! Maior invisibilidade para deficiências mental 
e intelectual. 



Sonhos e objetivos, talentos, habilidades e 
conhecimentos, modo de aprender, 
interesses, traços positivos de 
personalidade, temperamento, valores, 
preferências ambientais de trabalho, 
aversões, dificuldades de relacionamento, 
experiência de vida e trabalho, sistema de 
suporte, desafios específicos, soluções e 
apoios e acessibilidades necessárias. 
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Obrigada! 


