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As deficiências representam construções sociais, muitas ve-
zes associadas a problemas  orgânicos. Glat (1995) observa que

A deficiência é uma categoria socialmente construída que
se torna incapacitante e restritiva não apenas pelas ineren-
tes limitações orgânicas, mas sobretudo, pelas conseqüên-
cias psicossociais, especialmente o relacionamento que se
estabelece entre os deficientes e os demais.

Até a década de 70, as deficiências eram definidas e classifi-
cadas de acordo com o modelo médico, considerando a tríade:
etiologia/patologia/manifestações. A IX Assembléia da Organiza-
ção Mundial de Saúde, apresentou uma nova conceituação,
publicada na Classificação Internacional de Deficiências, Incapa-
cidades e Desvantagens (PORTUGAL, 1989).

Por este sistema são conceituados:

Deficiência
Perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica,
fisiológica ou anatômica, temporária ou permanente.

Deficiência intelectual:
conceitos e causas
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Incapacidade
Restrição resultante de uma deficiência da habilidade para
desempenhar uma atividade considerada normal para o
ser humano.

Desvantagem
Prejuízo para o indivíduo decorrente de uma deficiência
ou de uma incapacidade que limita ou impede o
desempenho de papéis de acordo com a idade, sexo,
fatores sociais e culturais.

A desvantagem relaciona-se às dificuldades nas habilidades
de sobrevivência – orientação, independência física, mobilidade,
atividades da vida diária, capacidade ocupacional e integração
social. No Brasil, este conceito tem sido levado em conta na con-
cessão de benefícios sociais.

De acordo com Amiralian e colaboradores (2000), a
integração entre os conceitos, com relação aos níveis de mani-
festação, pode ser esquematizada como:

Os autores observam, entretanto, que uma pessoa pode ter uma
deficiência sem incapacidade, uma incapacidade sem desvantagem,
ou mesmo uma desvantagem sem incapacidade ou deficiência.

A deficiência mental é um distúrbio global de desenvolvimen-
to freqüente, que atinge cerca de 10% dos brasileiros.

Segundo a descrição do DSM-IV (2002) a característica es-
sencial do retardo intelectual é apresentar um funcionamento inte-
lectual significantemente inferior a média, com manifestações an-
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teriores aos 18 anos e limitações associadas a 2 ou mais áreas de
habilidades adaptativas, tais como: comunicação, cuidados pes-
soais, atividades acadêmicas, saúde, lazer e trabalho. Esta tam-
bém é a definição de deficiência mental (DM) adotada pela Asso-
ciação Americana de Retardo Mental (AAMR,1992). O funciona-
mento acadêmico geralmente é definido pelo coeficiente de in-
teligência (QI ou equivalente), avaliado por testes como: Escala
de Inteligência para Crianças de Wechsler-Revisto, Stanford Binet,
Bateria de Avaliação Infantil de Kaufman, entre outros.

O quociente médio de inteligência é 100 e aceita-se como
desvio-padrão dessa média o valor 15. O funcionamento intelec-
tual significantemente inferior à média, é definido com um QI de
70 ou abaixo, em resultados obtidos da realização de um teste
individual de QI. Em função da severidade, a OMS (1968) reco-
menda a subclassificação do Retardo Mental (RM) em: Leve: QI
70 – 50; Moderado: QI 50 – 35; Severo: QI 35 – 20; Profundo: QI
abaixo de 20.

Enquanto que no Sistema 1992 da Associação Americana
de Retardo Mental era observado o valor do QI como critério de
demarcação da avaliação intelectual, o Sistema 2002 considera
como ponto de definição, a ocorrência de dois desvios padrões
abaixo da média, em testes padronizados para a população con-
siderada (CARVALHO; MACIEL, 2003).

A AAMR, (2002) leva também em consideração os Padrões
e Intensidade dos Apoios Necessários, a saber:

Intermitente
Apoio apenas quando necessário, podendo ser de baixa
ou alta intensidade, por exemplo, na fase aguda de uma
doença.

educação sexual LILIA.pmd 12/08/2011, 17:2137



38

Limitado
Apoio intensivo caracterizado por sua duração contínua,
por tempo limitado mas não intermitente. Por exemplo,
apoios transitórios durante o período escolar e a vida
adulta.

Extenso
Regularidade diária de apoio em alguma área de atuação,
como na vida familiar, social ou profissional.

Generalizado
Apoio constante e intenso, necessário em diferentes áreas
de atividade da vida.
Turk (2003) observa que este sistema de apoio, torna o
diagnóstico significativo, com a identificação de limitações
pessoais que permitem desenvolver um perfil de apoios
necessários.

Em junho de 2006, os membros da AAMR votaram pela
mudança do nome para “Associação Americana de Desabilidades
Intelectuais e do Desenvolvimento”, seguindo a tendência da
Organização Mundial de Saúde que substituiu o termo “retardo
mental” por desabilidade intelectual que no Brasil corresponde à
deficiência intelectual (DI). Acredita-se que as estimativas do nú-
mero de pessoas com DI tenham relação com o grau de desen-
volvimento do país, situando-se entre 4,6% nos países pobres e
2,5% nos mais desenvolvidos, segundo o Relatório da ONU de
2001 sobre doenças mentais referido em PsiqWeb.

Os fatores etiológicos podem ser biológicos, psicossociais ou
uma combinação de ambos. Em cerca de 40% dos casos, esses
fatores podem ser identificados na avaliação clínica e genética

educação sexual LILIA.pmd 12/08/2011, 17:2138



39

mas na maioria (60%), não se pode determinar uma etiologia
clara, sendo classificados como idiopáticos. A categoria de retar-
damento leve é a mais freqüente e apresenta-se muitas vezes
associada a influências ambientais como problemas de gravidez
e perinatais, exemplificadas por má qualidade da nutrição fetal,
prematuridade, problemas de oxigenação, infecções, traumas.
Casos de deficiência intelectual, devido a fatores biológicos co-
nhecidos tais como a síndrome de Down ou a síndrome do X-
frágil, apresentam uma prevalência semelhante em crianças das
diferentes classes sócio-econômicas.

A idade em que a criança é diagnosticada depende, muitas
vezes, do nível de gravidade dos déficits apresentados e da ocor-
rência de traços fenotípicos característicos. O diagnóstico e a in-
tervenção terapêutica precoces são condições essenciais para um
bom prognóstico do desenvolvimento da criança.
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“São precisamente as
alterações da natureza pelos

homens, e não a natureza
enquanto tal que constitui a

base mais essencial e imediata
do pensamento humano”

Frederich Engels, 1978.
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