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PROGNÓSTICO E DIAGNÓSTICO
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   Oferecer serviços de qualidade às pessoas com deficiência
intelectual e múltipla bem como suas famílias/cuidadores,
promovendo a autonomia, a inclusão social e a melhoria da
qualidade de vida por meio de ações de apoio e orientações
sócio assistenciais.                                                               .

     "Clube de Mães" Espaço de convivência, escuta qualificada, informações sobre direitos e deveres, 
atividades de convívio familiar, orientação e encaminhamento para a rede de serviços socioassistenciais,
realização de atividades em grupos, privilegiando trabalhar a autonomia do indivíduo na busca de
soluções viáveis para si e sua família, proporcionando troca de experiências, tendo como instrumentos
facilitadores do aprendizado a execução de trabalhos artesanais, atividades em grupo, palestras
educativas, cuidados pessoais, convivência entre famílias com os mesmos acometimentos na área da
saúde e social.                                                                                                                                              
    Para tal, serão promovidos encontros que abordam temas relacionados aos acometimentos
da saúde com propósito de despertar nos responsáveis/cuidadores a importância do auto cuidado e ao
mesmo tempo, proporcionar um cuidado integral à família. Palestras dialogadas com a finalidade de levar
informações sobre benefícios e serviços, e orientações aos usuários quanto à demanda apresentada.

.



1 - O que traz a Lei Complementar 142/2013?                                           
A Lei garante ao segurado da Previdência Social, com deficiência, o direito à aposentadoria
por idade aos 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher, e à aposentadoria por tempo de 
c o n t r i b u i ç ã o  c o m  t e m p o  v a r i á v e l ,  d e  a c o r d o  c o m  o  g r a u  d e  d e f i c i ê n c i a
(leve, moderada ou grave) avaliado pelo INSS.                                               

2 - Quem são os beneficiários da Lei Complementar 142/2013?                                     
O segurado da Previdência Social com deficiência intelectual, mental, física, auditiva ou
visual, avaliado pelo INSS.                                                  

3 - O que a pessoa precisa ter para pedir a aposentadoria à pessoa com deficiência?                  
Ela deve ser avaliada pelo INSS para fins da comprovação da deficiência e do grau.
Na  aposentador ia  por  idade os  c r i té r ios  para  te r  d i re i to  ao benef íc io  são:
- Ser segurado do Regime Geral da Previdência Social - RGPS;                              
- Ter deficiência na data do agendamento/requerimento, a partir de 4 de dezembro de  2013;
- Ter idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher;                   
- Comprovar carência de 180 meses de contribuição;                                                 
O segurado especial não terá redução da idade em cinco anos, pois já se aposenta aos 55
anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem.                                                    
Na aposentadoria por tempo de contribuição os critérios para ter o direito ao benefício são:
- Ser segurado do Regime Geral da Previdência Social - RGPS;                                                            
- Ter deficiên cia há pelo menos dois anos na data do pedido de agendamento;
- Comprovar carência mínima de 180 meses de contribuição;                                                     
- Comprovar o tempo mínimo de contrib uição, conforme o grau de defic iência, de:
"Deficiência leve: 33 anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 anos, se mulher;
"Deficiência moderada: 29 anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 anos, se mulher;
"Deficiência grave: 25 anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 anos, se mulher, no
caso de segurado com deficiência grave.                                          
Os demais períodos de tempo de contribuição, como não deficiente, se houver, serão
convertidos proporcionalmente.                                            .
O segurado especial tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, desde que
contribua facultativamente.                                               

4 - Como o segurado poderá calcular o tempo contribuição para a Previdência Social?            
Basta acessar o link 'Simulação de Contagem de Tempo de Contribuição Previdenciária
'(http://agencia.previdencia.gov.br/e-aps/servico/140).                                 

5 - Como é classificada a deficiência?                                                
Para classificar a deficiência do segurado com grau leve, moderado ou grave, será realizada a
avaliação pericial médica e social, a qual esclarece que o fator limitador é o meio em que a 
pessoa está inserida e não a deficiência em si, remetendo à Classificação Internacional de
F u n c i o n a l i d a d e s  ( C I F ) .
O segurado será avaliado pela perícia médica, que vai considerar os aspectos funcionais físicos
da deficiência, como os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo e as atividades que
o segurado desempenha. Já na avaliação social, serão consideradas as atividades desempenhadas
pela pessoa no ambiente do trabalho, casa e social. Ambas as avaliações, médica e social, irão
considerar a limitação do desempenho de atividades e a restrição de participação do indivíduo no
s e u  d i a  a  d i a .
Por exemplo, um trabalhador cadeirante que tem carro adaptado e não precisa de transporte para
chegar ao trabalho pode ter a gradação de deficiência considerada moderada, enquanto um
trabalhador também cadeirante com necessidade de se locomover para o trabalho por meio de
t ranspor te  púb l i co  pode  te r  a  g radação  de  de f i c i ênc ia  cons ide rada  g rave .

6 - Como será avaliado o grau da deficiência?                                   
Para avaliar o grau de deficiência, o Ministério da Previdência Social e o Instituto do Seguro Social
- INSS, com participação das entidades de pessoas com deficiência, adequaram um 
inst rumen to para ser  apl icado nas aval iações da def ic iência dos segurados.
Esse instrumento, em forma de questionário, levará em consideração o tipo de deficiência e como
ela se aplica nas funcionalidades do trabalho desenvolvido pela pessoa, considerando 
também o aspecto social e pessoal.                                            

7 - Como será realizada a comprovação das barreiras externas (fatores ambientais, sociais)?
A avaliação das barreiras externas será feita pelo perito médico e pelo assistente social do INSS, por
meio de entrevista com o segurado e, se for necessário, com as pessoas que convivem com ele. Se
ainda restarem dúvidas, poderão ser realizadas visitas ao local de trabalho e/ou residência do
avaliado, bem como a solicitação de informações médicas e sociais (laudos médicos, exames,
atestados, laudos do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, entre outros).

8 - Qual a diferença de doença e funcionalidade?                                
A doença é um estado patológico do organismo. Ocorre quando há alteração de uma estrutura
ou função do corpo. Ela nem sempre leva à incapacidade. Por exemplo, uma pessoa que 
tem diabetes precisa de tratamento, mas isso pode não torná-la incapaz para determinado tipo
de trabalho. Já a funcionalidade pode ser compreendida como a relação entre as estruturas e funções
do corpo com as barreiras ambientais que poderão levar a restrição de participação da pessoa 
na sociedade. Ou seja, como a deficiência faz com que o segurado interaja no trabalho, em casa,
na sociedade.                                                                                                                                           
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9 - Pessoas com doenças ocupacionais se enquadram como deficientes? Por exemplo,
casos como perda de função de um braço, ou de uma mão.                                
O que a perícia médica e social leva em consideração são as atividades e as barreiras que
interferem no dia a dia e os fatores funcionais, ou seja, o contexto de vida e trabalho. Não 
basta a patologia ou a perda de função, a análise é particular, de caso a caso, levando-se
em consideração a funcionalidade.                                  

10 - Deste grupo, quantas estão aptas a se aposentar?                                            
A concessão da aposentadoria por idade e da aposentadoria por contribuição para a pessoa com
deficiência é inédita. Por isso não sabemos a quantidade de pessoas que podem esse 
direito reconhecido.                                               

11 - Quais são os canais de atendimento para a solicitação da aposentadoria?                       
O segurado deve agendar o atendimento na Central telefônica da Previdência Social, no número
135, e no Portal da Previdência Social,  no endereço ww w.previdencia.gov.br,  
comparecer na data e hora marcados na Agência da Previdência Social escolhida.
Na Central 135, as ligações são gratuitas de telefones fixos e o segurado pode ligar de Segunda
a sábado, das 7h às 22h, horário de Brasília.                                                          
No site da Previdência Social, basta acessar o link 'Agendamento de Atendimento' e seguir as
informações.                                               

12 - Quais são as etapas para aposentadoria?                                             
Serão quatro etapas.                                                
1ª etapa - O segurado faz o agendamento do atendimento pela Central 135 ou no site da Previdência
Social(www.previdencia.gov.br).                                            
2 ª etapa - O segurado é atendido pelo servidor na Agência da Previdência Social para verificação da
documentação e procedimentos administrativos.                                      
3ª etapa - O segurado é avaliado pela perícia médica, que vai considerar os aspectos funcionais
físicos da deficiência e a interação com as atividades que o segurado desempenha;
4ª etapa - O segurado passa pela avaliação social, que vai considerar as atividades desempenhadas
pela pessoa no ambiente do trabalho, casa e social.                                                     
A avaliação do perito médico e do assistente social certificará a existência, ou não, da deficiência e
o grau (leve, moderada ou grave).                               
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13 - Com a entrada em vigor da lei, o sistema do INSS está apto a receber as demandas?         
Cabe ressaltar que o direito do segurado, caso seja concedido o benefício, passa a contar a
partir do dia em que ele efetivamente agendou o atendimento.                                              
Por necessidade de adequação dos sistemas e das agendas dos serviços já prestados pelo INSS:
- O atendimento terá início a partir do dia 3 de fevereiro de 2014. Mas, o agendamento tem início
no dia em que a lei entra em vigor,a partir de 4 de dezembro de  2013;                                            
- A avaliação pericial médica e social será realizada a partir de março.                            
Contudo, o atendimento poderá ser antecipado na medida em que os sistemas forem
disponibilizados. Por isso, é importante que o segurado, no momento do agendamento, informe
na Central 135 ou no portal da Previdência Social o número de telefone correto para contato.

14 - Entre a data do agendamento do atendimento e a data da conclusão do processo pelo
INSS, o segurado precisará continuar trabalhando?                                            
O direito do segurado, se efetivamente preencher os requisitos da Lei, conta a partir do dia em
que ele agendou o atendimento. Assim, o pagamento também retroagirá a essa data.
A decisão de continuar trabalhando, após o agendamento, cabe exclusivamente ao segurado,
tendo em vista que o INSS, não terá meios de confirmar se os requisitos estarão preenchidos,
antes do atendimento, onde será realizada a análise administrativa dos documentos e as
avaliações médico pericial e social.                                                      

15 - Se o segurado continuar trabalhando terá que pagar o Imposto de Renda?                        
Os segurados terão que recolher normalmente, de acordo com a legislação tributária em vigor.

16 - Qual a vantagem para os trabalhadores com deficiência com a nova lei?
As pessoas com deficiência terão a redução da idade de cinco anos, no caso da aposentadoria
por idade. Já na aposentadoria tempo de contribuição, a vantagem é a redução do tempo 
de contribuição em dois anos, seis anos ou 10 anos, conforme o grau de deficiência.

17 - As pessoas já aposentadas antes da Lei Complementar 142/2013 entrar em
vigor podem pedir revisão do seu benefício?                                           
A Lei Complementar 142/2013 só se aplica aos benefícios requeridos e com direito a partir
do dia 4 de dezembro de 2013. Benefícios com datas anteriores à vigência da Lei 
Complementar 142/2013, não se enquadram nesse direito e nem têm direito à revisão.

FONTE: previdencia.gov.br
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     A criação da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência foi
aprovada pela mesa diretora da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (25).
    A comissão será formada por 20 deputados e tratará as matérias relativas sobre
a temática.                                                                                                                     
    A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência é a 23º comissão
permanente da Câmara. Entre as responsabilidades do colegiado está a análise de
todas as matérias atinentes às pessoas com deficiência, pelo recebimento, avaliação
e investigação de denúncias relativas a ameaça ou violação dos direitos das pessoas
com deficiência, pesquisas e estudos científicos, inclusive aqueles que utilizem células-
tronco, que visem melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência,
colaboração com entidades não governamentais, nacionais e internacionais, que
atuem na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, acompanhamento de ações
tomadas em âmbito internacional por instituições multilaterais, estados estrangeiros e
organizações não governamentais internacionais nas áreas da tutela da pessoa com 
deficiência e acompanhamento da ação dos conselhos de direitos das pessoas com
deficiências, instalados nos municípios, estados, Distrito Federal e União.
    A proposta consta do projeto de Resolução 20/11, da deputada Mara Gabrilli (PSDB-SP),
3ª secretária da Mesa, e dos ex-deputados Rosinha da Adefal e Walter Tosta.
Com informações da Câmara dos Deputados.                                                              
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       Fazer parte da equipe apaena de Sete Lagoas, é um privilégio
muito grande, através do trabalho desenvolvido com os educandos,
ensino e aprendo. Atuo na oficina de Qualificação Profissional (ART-PEL)
que é uma oficina de embalagens, consiste em propiciar ao aprendiz a
aquisição e ou desenvolvimento de conhecimentos e habilidades específicas
necessárias ao desempenho de uma profissão ou ocupação.                   
      Percebo a consciência dos mesmos quanto a importância da construção
das relações com o outro, a valorização e respeito do outro e de si mesmo.
      Muitos que necessitavam de acompanhamento para ir e vir de casa para
a escola e vice-versa, através das atividades propostas que favorecem o
desenvolvimento e a construção da autonomia, passaram a não depender
de outros para se locomoverem, fazendo uso do transporte público coletivo
com independência.                                                                                           
     Tais vivências na oficina, também, tem contribuído para definir seus
 interesses e desenvolver suas capacidades laborais e potencialidades para
o trabalho.                                                                                                       
     É visível a satisfação dos educandos ao conseguir realizar com
eficiência as atividades que são propostas na oficina de confecção de
embalagens (ART-PEL).                                                                                
     E nesta caminhada faz-se necessário que os mesmos não sejam privados
do direito a uma educação que reconheça as duas limitações, valorize as
suas habilidades e caminhe visando uma verdadeira cidadania.                    
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    Programa oferecido na APAE- Sete Lagoas aos educandos
com deficiência intelectual e múltipla, e acima de 14 anos.
    Agrupa um conjunto de valores que favorecem o
desenvolvimento da independência e construção da 
autonomiado individuo.                                                          
    Dentro desse processo o objetivo maior éa inclusão da
pessoa com deficiência na sociedade por meio do trabalho;
incentivo ao seu crescimento pessoal/social , buscando
melhoria da comunicação e o conhecimento de organização
sócio profissionalizante.                                                          
   Propõe articular o fortalecimento dos vínculos familiares,
estimulando ações voltadas para identificação dos seus
interesses e potencialidades; para o desenvolvimento de
competências e habilidades necessárias a atividades laboral.
   A preparação para o trabalho acontece através de Oficinas
Pedagógicas e laborais dentro da instituição que funcionam
num período de 4(quatro) horas com atividades diversificadas
através de práticase orientação com o professor e coordenação
do pedagogo responsável.                                                         
  A qualificação profissional consiste emtrabalhar o educando
em atividades específicas e nesta etapa o mesmo é preparado
através de treinamento nas oficinas.O objetivo é qualificá-lo
para o emprego e melhoria de suas atividades de vida diária e
prática.                                                                                       
  A qualificação é fundamental para obtenção e permanênciano
emprego, comoainda na busca da qualidade de vida própria e
familiar.  Ressaltamos também a importância da participação
da família;essencial para alcance de resultados mais
significativos.                                                                            
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   Gostaríamos de parabenizar a APAE Sete Lagoas pela iniciativa
em lançar a sua revista online.                                                            
   O site ficou muito bacana e interativo e mostra a sociedade a APAE
por dentro e por fora valorizando ainda mais a instituição.
   Nós, da secretaria municipal de saúde, parabenizamos a todos,
funcionários, voluntários, alunos, familiares, diretores que abraçaram
esta maravilhosa causa com amor e dedicação no lançamento da revista,
   Grande abraço.                                                                                 

.

.

Natália Andrade 
Assessora Chefe de Comunicação Social 
Secretaria de Saúde 



   A síndrome de Down é causada pela presença de três cromossomos 21 em
todas ou na maior parte das células de um indivíduo. Isso ocorre na hora da
concepção de uma criança. As pessoas com síndrome de Down, ou trissomia
do cromossomo 21, têm 47 cromossomos em suas células em vez de 46,
como a maior parte da população.                                                                    
As crianças, os jovens e os adultos com síndrome de Down podem ter algumas
características semelhantes e estar sujeitos a uma maior incidência de doenças,
mas apresentam personalidades e características diferentes e únicas.
É importante esclarecer que o comportamento dos pais não causa a síndrome
de Down. Não há nada que eles poderiam ter feito de diferente para evitá-la. Não
é culpa de ninguém. Além disso, a síndrome de Down não é uma doença, mas
uma condição da pessoa associada a algumas questões para as quais os pais 
devem estar atentos desde o nascimento da criança.                                        

 .

 .

   As pessoas com síndrome de Down têm muito mais em comum com o resto da
população do que diferenças. Se você é pai ou mãe de uma pessoa com síndrome
de Down, o mais importante é descobrir que seu filho pode alcançar um bom
desenvolvimento de suas capacidades pessoais e avançará com crescentes níveis
de realização e autonomia. Ele é capaz de sentir, amar, aprender, se divertir e trabalhar. 
Poderá ler e escrever, deverá ir à escola como qualquer outra criança e levar uma vida
autônoma. Em resumo, ele poderá ocupar um lugar próprio e digno na sociedade.
Entenda a trissomia. Os seres humanos têm, normalmente, 46 cromossomos em cada
uma das células de seu organismo. Esses cromossomos são recebidos pelas células
embrionárias dos pais, no momento da fecundação. Vinte e três vêm dos
espermatozoides fornecidos pelo pai e os outros 23 vêm contidos no óvulo da mãe.
   J untos, eles formam o ovo ou zigoto, a primeira célula de qualquer organismo. Essa
célula, então, começa a se dividir, formando o novo organismo. Isso quer dizer que
cada nova célula é, em teoria, uma cópia idêntica da primeira.                                    
  Os cromossomos carregam milhares de genes, que determinam todas as nossas
características. Desses cromossomos, 44 são denominados regulares e formam pares
(de 1 a 22). Os outros dois constituem o par de cromossomos sexuais - chamados XX
no caso das meninas e XY no caso dos meninos. O que ocorre, então, para um bebê
apresentar 47 cromossomos, em vez de 46, e ter síndrome de Down?
   

.

.

Por alguma razão que ainda não foi cientificamente explicada, ou o óvulo feminino ou
o espermatozoide masculino apresentam 24 cromossomos no lugar de 23, ou seja,
um cromossomo a mais. Ao se unirem aos 23 da outra célula embrionária, somam 47.
Esse cromossomo extra aparece no par número 21. Por isso a síndrome de Down
também é chamada de trissomiado 21. A síndrome é a ocorrência genética mais comum 
que existe, acontecendo em cerca de um a cada 700 nascimentos, independentemente
de raça, país, religião ou condição econômica da família.                                              

    A Deficiência Intelectual, segundo a Associação Americana sobre Deficiência
Intelectual do Desenvolvimento AAIDD, caracteriza-se por um funcionamento
intelectual inferior à média (QI), associado a limitações adaptativas em pelo
menos duas áreas de habilidades (comunicação, autocuidado, vida no lar,
adaptação social, saúde e segurança, uso de recursos da 
comunidade, determinação, funções acadêmicas, lazer e trabalho), que ocorrem
antes dos 18 anos de idade.
    No dia a dia, isso significa que a pessoa com Deficiência Intelectual tem
dificuldade para aprender, entender e realizar atividades comuns para as outras
pessoas. Muitas vezes, essa pessoa se comporta como se tivesse menos idade
do que realmente tem.
   A Deficiência Intelectual é resultado, quase sempre, de uma alteração no
desempenho cerebral, provocada por fatores genéticos, distúrbios na gestação,
problemas no parto ou na vida após o nascimento. Um dos maiores desafios
enfrentados pelos pesquisadores da área é que em grande parte dos casos
estudados essa alteração não tem uma causa conhecida ou identificada.
Muitas vezes não se chega a estabelecer claramente a origem da deficiência.
Principais causas
Os fatores de risco e causas que podem levar à Deficiência Intelectual podem
ocorrer em três fases: pré-natais, perinatais  e pós-natais.
Pré-natais
Fatores que incidem desde o momento da concepção do bebê até o início do
trabalho de parto:
Fatores genéticos 
o Alterações cromossômicas (numéricas ou estruturais) -  provocam Síndrome
de Down, entre outras. 
o Alterações gênicas (erros inatos do metabolismo): que provocam Fenilcetonúria,
entre outras.
Fatores que afetam o complexo materno-fetal 
o Tabagismo, alcoolismo, consumo de drogas, efeitos colaterais de medicamentos
teratogênicos (capazes de provocar danos nos embriões e fetos).
o Doenças maternas crônicas ou gestacionais (como diabetes mellitus).
o Doenças infecciosas na mãe, que podem comprometer o feto: sífilis, rubéola,
toxoplasmose.
o Desnutrição materna.
Perinatais
Fatores que incidem do início do trabalho de parto até o 30.º dia de vida do bebê:
o Hipóxia ou anoxia (oxigenação cerebral insuficiente).
o Prematuridade e baixo peso: Pequeno para Idade Gestacional (PIG).
o Icterícia grave do recém-nascido (kernicterus).

Pós-natais
Fatores que incidem do 30.º dia de vida do bebê até o final da adolescência:
o Desnutrição, desidratação grave, carência de estimulação global.
o Infecções: meningites, sarampo.
o Intoxicações exógenas: envenenamentos provocados por remédios, inseticidas,
produtos químicos como chumbo, mercúrio etc.
o Acidentes: trânsito, afogamento, choque elétrico, asfixia, quedas etc.
Principais tipos de Deficiência Intelectual
Entre os inúmeros fatores que podem causar a deficiência intelectual, destacam-se
alterações cromossômicas e gênicas, desordens do desenvolvimento embrionário ou
outros distúrbios estruturais e funcionais que reduzem a capacidade do cérebro.

o Síndrome de Down - alteração genética que ocorre na formação do bebê, no início
da gravidez. O grau de deficiência intelectual provocado pela síndrome é variável, e
o coeficiente de inteligência (QI) pode variar e chegar a valores inferiores a 40.
    A linguagem fica mais comprometida, mas a visão é relativamente preservada.
As interações sociais podem se desenvolver bem, no entanto podem aparecer
distúrbios como hiperatividade, depressão, entre outros. o Síndrome do X-Frágil -
alteração genética que provoca atraso mental. A criança apresenta face alongada,
orelhas grandes ou salientes, além de comprometimento ocular e comportamento
social atípico, principalmente timidez. 
o Síndrome de Prader-Willi - o quadro clínico varia de paciente a paciente, conforme
a idade. No período neonatal, a criança apresenta severa hipotonia muscular, baixo peso
e pequena estatura. Em geral a pessoa apresenta problemas de aprendizagem e
dificuldade para pensamentos e conceitos abstratos.
o Síndrome de Angelman - distúrbio neurológico que causa deficiência intelectual,
comprometimento ou ausência de fala, epilepsia, atraso psicomotor, andar desequilibrado,
com as pernas afastadas e esticadas, sono entrecortado e difícil, alterações no
comportamento, entre outras. 
o Síndrome Williams - alteração genética que causa deficiência intelectual de leve a
moderada. A pessoa apresenta comprometimento maior da capacidade visual e espacial
em contraste com um bom desenvolvimento da linguagem oral e na música.
o Erros Inatos de Metabolismo (Fenilcetonúria, Hipotireoidismo congênito etc.)
alterações metabólicas, em geral enzimáticas, que normalmente não apresentam sinais
nem sintomas sugestivos de doenças. São detectados pelo Teste do Pezinho, e quando
tratados adequadamente, podem prevenir o aparecimento de deficiência intelectual.
Alguns achados clínicos ou laboratoriais que sugerem esse tipo de distúrbio metabólico:
falha de crescimento adequado, doenças recorrentes e inexplicáveis, convulsões, atoxia,
perda de habilidade psicomotora, hipotonia, sonolência anormal ou coma, anormalidade
ocular, sexual, de pelos e cabelos, surdez inexplicada, acidose láctea e/ou metabólica,
distúrbios de colesterol, entre outros.
Deficiência Intelectual x Doença Mental
Muita gente confunde Deficiência Intelectual e doença mental, mas é importante esclarecer
que são duas coisas bem diferentes.
    Na Deficiência Intelectual a pessoa apresenta um atraso no seu desenvolvimento,
dificuldades para aprender e realizar tarefas do dia a dia e interagir com o meio em que vive.
Ou seja, existe um comprometimento cognitivo, que acontece antes dos 18 anos, e que
prejudica suas habilidades adaptativas.
   Já a doença mental engloba uma série de condições que causam alteração de humor e
comportamento e podem afetar o desempenho da pessoa na sociedade. Essas alterações 
acontecem na mente da pessoa e causam uma alteração na sua percepção da realidade.
Em resumo, é uma doença psiquiátrica, que deve ser tratada por um psiquiatra, com uso de 
medicamentos específicos para cada situação.



PROJETO DE ORIENTAÇÃO AFETIVO SEXUAL
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

   A sexualidade é vista pela sociedade como tabu e sempre quando o tema é colocado em
questionamento há atitudes de vergonha, constrangimento e muitas vezes de repressão e
negação. Quando se aborda o tema sexualidade de uma pessoa com deficiência, o assunto
é ainda mais complexo, pois muitas vezes essas pessoas são vistas como "assexuadas" ou
com a sexualidade muito aflorada, o que o torna muitas vezes estereotipado, onde não há
uma orientação adequada e sim uma repressão de tais impulsos a fim de se eliminar tal 
comportamento.                                                                                                                       
  Do ponto de vista biológico, a sexualidade não é algo que "aparece" em algumas pessoas
e em outras não, ela é inerente a todo ser humano desde o nascimento, e à medida que se
vai adquirindo maturidade, tanto física, quando emocional, a sexualidade também vai
amadurecendo e se tornando mais "explícita". Pensando nisso, negar o desenvolvimento da
sexualidade na pessoa com deficiência é negar também seu desenvolvimento, visto que essa
faz parte da vida e da evolução humana.                                                                                    
   O estabelecimento de relações sexuais afetivas atingirá aqueles cuja deficiência não impeça
o exercício de suas competências, pois, geralmente, eles sofrem interdições de seus familiares
e da sociedade em geral. Essas restrições resultam em menor autonomia e em poucas 
habilidades de escolhas, ou seja, nega-se a possibilidade de que pessoas com deficiência
in te lec tua l  possam exerce r  sua  sexua l i dade  de  fo rma p lena  e  p raze rosa .
   Uma pesquisa realizada em 2009 pela Associação para Valorização e Promoção dos
Excepcionais (AVAPE) de São Paulo com 145 pais de pessoas com deficiência intelectual
descobriu que 70% deles não orientam os filhos sobre sexualidade. O resultado disso são
pessoas mais vulneráveis ao não uso de preservativos, além de terem mais chances de sofrer
abuso sexual. Entre os 30% dos pais que passavam alguma orientação sexual aos filhos, o
assunto mais abordado era gravidez. Falar de doenças sexualmente transmissíveis, masturbação
e uso de preservativos é algo que passa despercebido no cotidiano familiar.
   Assim como todos, a pessoa com deficiência também tem curiosidade sexual e quando esses
impulsos começam a aparecer, eles têm a necessidade de experimentá-los, portanto cabe ao
orientador, seja ele pai, professor, terapeuta ou alguém em que ele mantém uma relação de 
confiança, dar as explicações e esclarecer de forma que eles entendam todas as suas dúvidas e
questionamentos. A base de uma boa orientação sexual é não reprimir nenhuma forma de
manifestação desta, mas sim entendê-la para que a experiência seja saudável.
    Diante desses dados e observando o desenvolvimento dos usuários da APAE de Sete Lagoas,
foi pensado em 2013 no Projeto de Orientação Afetivo-Sexual com a proposta de atender esses
jovens, orientando, esclarecendo e oferecendo conhecimentos diversos acerca do tema 
sexualidade e relações afetivas, visando melhor compreensão e aplicação na vida prática,
desmistificando esse tema polêmico, atendendo a demanda espontânea dos usuários dos grupos
e esclarecendo suas dúvidas.                                                                                                         
   Para melhor desenvolvimento e orientação, os grupos foram divididos em um grupo feminino e
outro masculino, pois assim os usuários têm maior liberdade de se colocar, de perguntar, expor
experiências vividas e serem orientados sem constrangimento. Os usuários são encaminhados
pelos profissionais do setor clínico (Enfermeiros, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Médicos,
Psicólogos, Psicopedagogos e Terapeutas Ocupacionais), pelo setor pedagógico (Pedagogas e
Professoras) e pelo setor social (Assistentes Sociais) uma vez que apresentam demanda
específica para esse assunto, ou algum comportamento inadequado relacionado à sexualidade,
o qual necessita de orientação. A família é entrevistada pelos psicólogos responsáveis pelo
Projeto e a partir desse primeiro contato o usuário é introduzido no grupo, participando dos
encontros que são feitos semanalmente por um período de 60 minutos. Além dos assuntos
relacionados à sexualidade como namoro, casamento, relação sexual, doenças sexualmente
transmissíveis, métodos contraceptivos, menstruação, gravidez, masturbação e desenvolvimento
do corpo humano, são abordados assuntos de interesse dos participantes como higiene,
alimentação, gostos pessoais, respeito aos colegas e amizades, relações familiares e convívio
social. Além da orientação referente a esses assuntos, também são trabalhados aspectos
referentes ao desenvolvimento emocional como a maturidade, a compreensão de ordens, a
aplicabilidade na vida prática das informações oferecidas, fortalecimento da autoestima e
autoimagem, segurança e confiança.                                                                                                
   Nesses dois anos que os atendimentos já acontecem, observou-se um bom desenvolvimento a
nível intelectual e prático, onde os participantes têm muito interesse nos assuntos abordados,
trazem informações, dúvidas e assuntos para serem discutidos, onde os próprios participantes do
grupo orientam uns aos outros, o que oferece a todos uma gama de experiências e vivências que
são importantes para a formação do laço de confiança que o grupo necessita. Como dito
anteriormente, o desenvolvimento sexual é inerente ao ser humano, e negá-lo é negar o próprio 
desenvolvimento. Os atendimentos têm mostrado amadurecimento emocional, uma visão adequada
da sexualidade e que as experiências devem e podem ser vividas de forma responsável e prazerosa.
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Deivid Orione Mendes Sampaio - Psicólogo graduado pela
Universidade José do Rosário Vellano/UNIFENAS, Especialista em Acupuntura e 
Facilitador em Biodança. Atua na APAE de Sete Lagoas desde 2010.

Juliana Gomes Ventura - Psicóloga graduada pela 
Universidade José do Rosário Vellano/UNIFENAS, Pós-Graduada emEducação Especial e 
Inclusiva, e Pós-Graduanda em Neuropsicologia. Atua na APAE de Sete Lagoas desde 2009.

 (31)3774-6633



    A  Apae/Sete Lagoas, com o objetivo de viabilizar uma reforma em suas instalações, Predial, Hidráulica e 
Elétrica, reuniu-se com representantes do grupo FOCO CONSTRUÇÃO, em busca de uma parceria, uma 
vez que a estrutura da instituição encontra-se bastante deteriorada e os recursos viabilizados através dos 
poderes Municipal, Estadual e Federal, são consumidos na manutenção dos serviços prestados pela 
entidade.                                                                                                                                                          
    Embora exista parcerias da APAE/SETE LAGOAS, com Prefeituras da região e com o Estado para cessão 
de mão de obra especializada, a instituição tem necessidade de manter também o seu quadro próprio de 
servidores para manter uma clínica com profissionais  nas áreas de Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicologia, 
Terapeutas Ocupacionais, Médicos e Enfermeiros que são mantidos com os recursos vindos dos poderes 
acima citados, bem como da sociedade através de doações.                                                                       
    Os representantes da APAE/SETE LAGOAS, foram bem recebidos pelo Grupo que sensibilizados pela 
exposição feita e também por conhecerem os serviços prestados, ficaram de marcar uma visita à APAE, 
juntamente com profissionais da área de Engenharia e Arquitetura para fazer um levantamento das 
necessidades.                                                                                                                                                 
    No encontro os representantes da APAE, enfatizaram a necessidade das reformas para que a prestação
de serviço continue para cerca de 625 atendidos  e que estavam solicitando a parceria para conseguir o 
material  a ser aplicado nas instalações e a mão de obra suficiente para as melhorias.
    Como a APAE nos seus mais de 40 anos de existência, sempre contou com a colaboração de todos,
espera-se mais esta ajuda que será de fundamental importância para a família Apaeana.
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APAE E GRUPO FOCO PODEM FIRMAR PARCERIA.

SL 09/03/2015- Divulgação.

     Enfermagem é a arte de cuidar e a ciência cuja essência é o cuidado ao ser humano, individualmente, na 
família ou em comunidade de modo integral e holístico, desenvolvendo de forma autônoma ou em equipe 
atividades de promoção, proteção, prevenção, reabilitação e recuperação da saúde.
     A enfermagem, a cada dia, vem demonstrando sua importância nos diversos segmentos da saúde. Sendo 
assim, a APAE de Sete Lagoas, conta com minha presença, como enfermeira, em seu quadro de 
profissionais e juntamente com a equipe multiprofissional desenvolvemos um trabalho relevante no 
atendimento à pessoas com deficiência.
     O meu trabalho na APAE, tem como objetivo oferecer atendimento aos usuários e sua família através de 
ações descritas a seguir:
? Consultas de Enfermagem;
? Encaminhamento médico e odontológico;
? Acompanhamento às consultas médicas;
? Acompanhamento às consultas de urgência fora da APAE;
? Atendimento de pré-consulta;
? Controle e administração de medicamentos;
? Visitas domiciliares;
? Orientação aos usuários e suas famílias;
? Administração de vacinas que estão dentro do nosso calendário vacinal;
? Palestras para os usuários e também para suas famílias;
? Participação em estudos de caso, dentre outras.
     Sendo assim, podemos perceber a importância de um profissional da Enfermagem para atender nossos 
usuários e seus familiares, pois exercemos um papel importante na prevenção de agravos à saúde e na 
promoção do autocuidado aos portadores de deficiência múltipla.

Luciana Cristina de Oliveira Souza
Formação: Faculdade UNA-BH
Pós-Graduação: Enfermagem do Trabalho
Tempo Trabalho na APAE: desde outubro de 2012

Você já
conhece
a APAE

por
dentro?

Faça-nos
uma visita

e seja
voluntário(a).



   Mulheres Mães, Alunas, Recepcionistas, Secretárias, Dentistas, Pedagogas, Professoras, Psicólogas, 
Enfermeiras, Terapeutas Ocupacionais, Fonoaudiólogas, Fisioterapeutas, Assistentes Sociais, Auxiliar de 
Serviços Gerais, Diretoras, Médicas, Contadoras, Telefonistas, Oficineiras, Cozinheiras, Bibliotecárias e 
Voluntárias.                                                                                                                                                     .
   A todas essas MULHERES fortes, inteligentes, sensíveis, bonitas, guerreiras, sábias, amigas e 
companheiras o nosso mais profundo respeito e admiração.                                                                        .
Obrigada a todas vocês que com amor, perseverança, alegria e coragem  fazem a vida ficar mais leve e ao 
mesmo tempo cheia de determinação!                                                                                                          .

Diretoria Executiva



    Você é do tipo de pessoa que quer saber de tudo... ou é aquela que prefere evitar o impacto psicológico de 
um diagnóstico, que a doença pode causar?                                                                                                    
    Será correto um paciente entrar em uma sala de cirurgia da qual poderá sair mutilado, sem que tenha sido 
s e q u e r  i n f o r m a d o  s o b r e  s e u  d i a g n ó s t i c o  e  o  r e s u l t a d o  d e s t e  p r o c e d i m e n t o ?
    Esta é a dicotomia vivida por muitos professores e educadores diante dos problemas e das dificuldades de 
aprendizagem dos alunos. A comunicação de uma hipótese diagnóstica, marca o início de uma série de 
mudanças na vida do aluno. Este tipo de informação pode trazer reações emocionais ou comportamentais 
incômodos para ambos; tanto para os pais, quanto para o professor. Levando o profissional a adotar 
estratégias para adiar as más notícias. Uma vez que falta um método para fazer; os profissionais dependem 
de sua experiência e julgamento pessoal, quando tem que tomar decisões sobre quando, quem e como 
deve ocorrer esta comunicação. A terminologia utilizada pelo profissional, suas habilidades pessoais de 
simpatia, compreensão, ouvir com atenção, transmitir,respeito e prover esperança; são condições 
importantes para o ajuste emocional dos pais. Contudo é importante que os profissionais como Pedagogo, 
Psicopedagogo e Neuropisicopedagogo, Professores, revele aos pais, uma hipótese   ou o prognóstico ou 
seja os sinais, os indícios de um acontecimento futuro; as possibilidades de soluções até que venha o 
diagnóstico da equipe médica, do neurologista, fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra para que a equipe 
multidisciplinar (Pedagogo, Psicopedagogo  e Neuropisicopedagogo, Professores) possa trabalhar em 
função da solução do problema ou da dificuldade. Só assim o encaminhado receberá seu tratamento ou 
ajuda profissional.                                                                                                                                             
    De modo que, muitas dificuldades e problemas de aprendizagem não se resolvem apenas simplesmente, 
buscandoum reforço escolar, mais exige um olhar atento, profissional. Tanto a realização de exames 
diagnósticos como tratamento só podem ser instituídos com consentimento e ação dos País e estes devem 
ser esclarecidos sobre os possíveis tratamento. Contudo os Pais precisam ajustar o emocional à doença ou 
a dificuldade, obter informações e uma correta compreensão da situação do filho e buscar aplicar a 
sensibilidade para lidar com ouvir e o sentir para não perder tempo com tentativas frustradas de solução dos 
problemas e das dificuldades de aprendizagem.                                                                                               

 .
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PROGNÓSTICO E DIAGNÓSTICO

Vanilde Marques
Pedagoga e Neuropsicopedagoga.

Equipe Central de Doações

Aos Doadores,

    Num dia tão lindo, cantando com a gente, nós
te ligamos e vocês nos atendem.                                      
Um gesto tão nobre de ajudar a quem precisa, doação
de amor pela estrada da vida.                                           
    Somos um pouco de tudo, operadoras de telemarketing,
psicólogas e amigas... Damos o nosso melhor para cuidar
de muitas vidas.                                                                 
    Somos gratas a vocês por estarem conosco, a cada dia
realizando um sonho novo.                                               
Seguimos em frente com muita alegria, APAE e Doares
somos uma única família!                                                   
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Impressões 

W2W (31) 9514-7760

R. Marechal Deodoro, 190 / Centro

Tel: (31) 3771 - 1800 / (31) 8476 - 4891

As doações de xícaras continuam e deverão ser feitas
na sala do "Centro de Convivência" da APAE.

Meire Gonçalves e Mirtes Saturnino
Professoras e organizadoras do "Café e Prosa"

   O Projeto "Café e Prosa" teve início no ano de 2014 na passagem
do aniversário da cidade na Praça Tiradentes, envolvendo os
comerciantes locais e moradores dos arredores desta praça.
   O objetivo é a a socialização e a convivência dos educandos das
oficinas "Ocupacional" e o "Centro de Convivência".                       
   Foi retomado neste dia 08/03 com o propósito de homenagear as
mulheres. Aconteceu na praça no interior da APAE, foi um momento
de prosa regado com um delicioso café, houve apresentação musical,
dança, sorteio de brindes e lembranças. Contamos a parceria do Setor
de Serviço Social que beneficiou o evento.                                   
   Fica aí o registro e a proposta de alimentar esta prática tão
necessária e esquecida na atualidade.                                          
   Até o próximo café e prosa.                                                          
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    A MMARTAN promoverá nos dias 10 (09 às 17hs) 
e 11 de abril (09 às 12hs) de 2015 um bazar de seus 
produtos na APAE.                                                       
   É a segunda vez que esta conceituada empresa de
enxovais promove este evento com o objetivo de apoiar 
e ajudar a APAE.                                                           
   São produtos de alta qualidade e que você poderá
adquirir com preços sensacionais.                                
   Não perca esta oportunidade de renovar seu enxoval
e colaborar com a APAE-Sete Lagoas.                         
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