Nossa visão
de
Deficiência
Intelectual

O que a limita?
O que a estimula?
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Deficiência Intelectual
Comorbidades

 Casos com maior

comprometimento

 Casos com menor

comprometimento

 Com frequência e

qualidade na
intervenção podem
aprender LENTAMENTE
 Com frequência e

qualidade na
intervenção podem
alcançar a universidade,
falar várias línguas...

Como estimular a eficiência intelectual?
Criança bem estimulada

= Receber elogios pelos
melhores trabalhos entre os
alunos de sua turma na
universidade
Falar cinco idiomas

Tecnologia a nosso dispor e que
teremos
Como aplicá-las?
Como discernir o que é melhor em
cada caso?
Qual a intensidade?
Qual a frequência?

PESQUISA “IN VITRO”

Na fase
embrionária
feminina
ocorre a
inativação de
um dos
cromossomos
X, para que não
haja expressão
clínica em
dobro.

XIST

X

X

PESQUISA “IN VITRO”
Na Universidade de Massachusetts
nos EUA, pesquisadores utilizaram
o gene XIST que inativa o
cromossomo X feminino, numa
experiência in vitro, para inativar
um dos cromossomos X de célulastronco de uma criança com
Síndrome de Down (Trissomia do
21).
Atuar sobre este cromossomo extra
deverá trazer benefícios na luta
contra os danos físicos e mentais
causados pela anomalia, entre eles,
o déficit cognitivo e a propensão a
doenças hematológicas e cardíaca.
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Neuromodulação com tecnologia REAC
• Trata os distúrbios de adaptação
neuro-psico-física.
•Favorece a plasticidade cerebral:
capacidade do cérebro de se remodelar e

aumentar as possibilidades de ativação
sináptica.
•Melhora distúrbios neuromotores.
•Aumenta a quantidade de célulastronco.
•Ativa a diferenciação de células-tronco.
•Aumenta a telomerase
(rejuvenescimento tecidual).
Aprovado pela ANVISA em 2014.
2. Dr. Paulo R. Fochesato iniciando no
Brasil em 2016 trabalhos com Down e
Autistas.
3. Pesquisas publicadas em várias revistas
médicas internacionais e no PubMed.
1.

Reorganização do
Sistema Nervoso Autônomo - SNA
Empecilhos para aprendizagem
causados pelo desequilíbrio do
SNA
•Agitação, nervosismo, distração,
depressão, insônia, apatia...
•Má digestão, distúrbios

de assimilação e transporte
de nutrientes, intolerância alimentar.

Exercícios para equilíbrio do
SNA – Biofeedback
•Eixo Psico
Neuro
Endócrino
Imunitário

Intervenção Psicopedagógica
•Corrigir funções cognitivas e

operações mentais.
•Criar estratégias para a resolução

de problemas.
•Metacognição (aprender a

aprender).
•Elevação do nível de abstração.
•As habilidades para aprender são o

conteúdo.
•As matérias escolares passam a ser

as ferramentas pelas quais as
pessoas aprendem sobre suas
características e estilos cognitivos.

Intervenção Psicopedagógica
Funções Cognitivas Deficientes

Operações Mentais

FASE DE ENTRADA


Percepção distorcida e confusa



Comportamento exploratório assistemático



Dificuldade no uso de vocabulário e sua
conceitualização



Dificuldade de orientação espaço-temporal



Deficiência da precisão e exatidão de relembrar dados



Dificuldade em considerar duas ou mais fontes de
informação simultaneamente

FASE DE ELABORAÇÃO


Dificuldade na percepção e definição do problema



Dificuldade em distinguir dados relevantes e
irrelevantes



Carência da conduta comparativa espontânea



Estreites do campo mental...

FASE DE SAÍDA


Comunicação egocêntrica



Bloqueio ao comunicar a resposta



Respostas incorretas e não justificadas



Carência na precisão e exatidão de comunicar
respostas



Conduta impulsiva...

Raciocínio LÓGICO
Pensamento DIVERGENTE
Raciocínio SILOGÍSTICO
Raciocínio HIPOTÉTICO
Raciocínio ANALÓGICO
INFERÊNCIA LÓGICA
ANÁLISE – SÍNTESE

Projeção de RELAÇÕES VIRTUAIS
Codificação – Decodificação
CLASSIFICAÇÃO
Comparação
Transformação mental
Representação mental
Diferenciação
Identificação

Nível de Abstração

Que gravura é essa?
O que é isso?

Ainda se pode perceber que
é uma caneta.

Todos sabem qual seu
tamanho, cor, espessura...

Mas ela não é tão real.

Menor nível de abstração.

Já não temos tantas
características explícitas
desta caneta.
Maior nível de abstração.

Para o desenvolvimento cognitivo é necessária
a elevação do nível de abstração.

Levar a pessoa do real, literal e denotativo para
um grau de entendimento imaginativo,
implícito, conotativo, simbólico e complexo.

As palavras já têm, nelas próprias, um
nível de abstração.

Vamos usar apenas a linguagem

Pensem em um pincel.

Em qual pincel você pensou?

 Um dos grandes trunfos que nós temos para

elevar o nível de abstração das pessoas é a
linguagem.
 Ela em si já evoca a abstração.
 Essa possibilidade da palavra englobar grupos de
objetos, elementos, conceitos...
 As palavras têm níveis diferentes de abstração.
 Se pincel já agrupa uma quantidade grande de
elementos...
 Se pensarmos em:
Parlamentarismo
Amor
Conduta
Ética
Conhecimento

 O psicopedagogo leva um tempo enorme procurando textos motivadores para idades,
interesses, para pessoas diferentes. Muitas vezes não encontra um texto apropriado.
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
________________________________________________________________________________
Ikeda, Daisaku
Sabedoria na saúde: diálogo sobre a saúde: um novo século de saúde: budismo e a
arte da medicina/ Daisaku Ikeda; [tradução, preparação e revisão Equipe Brasil Seikyo]. –
São Paulo: Editora Brasil Seikyo, 2002.

ISBN 85-87473-11-5
Bibliografia
1. Medicina – Aspectos religiosos – Budismo

2. Saúde – Promoção I. Título
3. Nível de abstração: 10 a 15
02-3722
CDD – 294.24
________________________________________________________________________________
Índices para catálogo sistemático:
1. Saúde e Budismo: Religião

294.34
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