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SÍNDROME DE
WILLIAMSBEUREN

Sexualidade em pessoas com
necessidades especiais
“Os pais precisam saber que seus filhos com algum tipo de deficiência
ou atraso de desenvolvimento provavelmente manifestarão sua
sexualidade, seja através da masturbação, do namoro ou até mesmo,
em alguns casos, na concretização da relação sexual. Acreditamos que
isso contribuirá para que os adolescentes com deficiência não sejam
tão reprimidos na expressão de sua sexualidade, podendo vivenciá-la
de modo mais satisfatório”.
Bastos OM, Fidry D. Adolescente com deficiência mental: abordagem
dos aspectos sexuais. Adolesc. Saude. 2007; 4(3): 29-32).
Texto retirado da Cartilha de orientação sobre sexualidade e
Deficiência Intelectual- Instituto Mara Gabrilli

Caracterização geral de indicadores de funcionamento
cognitivo e comportamental na SW
PERFIL COGNITIVO - podem ser verficados
-Déficits em funcionamento intelectual em níveis variados ou
preservação de habilidades cognitivas;
-déficits em habilidades visuoespaciais;
-prejuízos em componentes da alça fonológica;
-déficits em habilidades de atenção sustentada e seletiva;
-déficits na memória de trabalho, planejamento e controle
inibitório, dentre outras.
 empatia exagerada;
 sociabilidade exacerbada;

FENÓTIPO COMPORTAMENTAL - podem ser verficados

agitação;
Estereotipias motoras
e/ou gestuais;
autoagressividade

 Habilidades de interação social
relativamente preservadas;
 sensibilidade especial e aumentada com
relação aos sentimentos alheios;
 Condições psicopatológicas compatíveis
com fobias específicas., ansiedade,
depressão e Transtorno do Espectro
Autista

Fenótipo
social

-Personalidade gregária
-Impulsividade social

Habilidades
sociais e
fenótipo
emocional

-Excessiva procura por
socialização
-Excessiva aproximação
de pessoas estranhas

-Déficits graves de habilidades sociais
-Dificuldades de ajustamento social

-Déficit nos julgamentos sociais
-Repertórios comportamentais repetitivos
-Incapacidade
para
manter
amizades/Excessiva procura por socialização
-DI

-Déficits motores

-Muito amigáveis
-Muito afetuosos
-Desinibidos – pouco
acanhados/insensíveis a sinais negativos
emocionais (pouco medrosos no contato
social)
-Propensos a contato visual (indiscreto)
-Muito empáticos

-Percepção exageradamente positiva
de faces estranhas
-Dificuldades para compreender e reconhecer faces om estados
emocionais negativos (raiva)
-Demora para identificar expressões
faciais negativas

-Tensos/ansiosos
-Ansiedade de separação diminuída

Estudos transculturais (G-F)
Järvinen, Korenberg, Bellugi, 2013 - The Social Phenotype of Williams Syndrome/
doi:10.1016/j.conb.2012.12.006

Bases genéticas do comportamento
socio-emocional e SW
Sistema de
contagio emocional
perceptual

Sistema de
Empatia

Sistema cognitivo

• Déficits em habilidades
da teoria da mente
• Reatividade emocional
aumentada
• Exagerado interesse
social

Bases genéticas do comportamento
socio-emocional e SW
• Déficits em habilidades da teoria da mente
Sistema de contagio
emocional
perceptual

Sistema de
Empatia

Sistema cognitivo

• Reatividade emocional aumentada
• Exagerado interesse social

Associação Americana sobre Deficiência Intelectual do
Desenvolvimento (AAIDD).

Como caracterizar a Deficiência intelectual?
Funcionamento intelectual inferior à média (Testes
de avaliação neuropsicológica)
Limitações adaptativas em níveis variados em áreas
de habilidades (comunicação, autocuidado, vida no
lar, adaptação social, saúde e segurança, uso de
recursos da comunidade, determinação, funções
acadêmicas, lazer e trabalho)
As dificuldades podem ser observadas antes dos 18
anos de idade.

Sexualidade
 Não se refere apenas ao sexo;
 É uma expressão de afetividade
 Ao conversarmos e pensarmos sobre o assunto podemos
orientar melhor nossos filhos, parentes e amigos
 O desenvolvimento puberal faz parte da vida de
qualquer pessoa.

Texto retirado da Cartilha de orientação sobre sexualidade e Deficiência Intelectual- Instituto
Mara Gabrilli.

Sexualidade


Não é apenas anatomia e funções fisiológicas, mas
também está relacionada com o conhecimento sexual,
crenças, atitudes e valores

 A
sexualidade
como
aspecto
complexo
desenvolvimento exige que sejam integrados:
a) aspectos do desenvolvimento da pessoa,
b) aspectos ligados a crenças e atitudes da família,
c) aspectos sociais,
d) fatores de adaptação funcional à vida diária
SAULNIER, QUIEMBACH E KLIN, 2011.

do

Sexualidade
• Quando as perguntas e comportamentos sexuais das
pessoas são livremente discutidos dentro de uma
família, o desenvolvimento sexual é promovido e dessa
forma, a probabilidade de abuso sexual pode ser
reduzida ou eliminada.
• As crianças podem aprender a serem assertivos em
proteger a privacidade de seus próprios corpos e em
relatar violações aos adultos de confiança.

• Deve-se levar em conta a inclusão e integração de
diferentes aspectos do desenvolvimento que precisam
ser levados em consideração, tanto na avaliação quanto
nas intervenções.

E como podemos ajudar?
 Conversar com naturalidade;
 Falar de forma clara;
 Explicar sobre o corpo, higiene, cuidado;
 Falar das regras sociais, que devem ser respeitadas
conforme cada ambiente que a pessoa frequenta;
 Procurar ajuda profissional, quando necessário

Texto retirado da Cartilha de orientação sobre sexualidade e
Deficiência Intelectual- Instituto Mara Gabrilli

Crenças
Adolescentes
especiais

e

jovens

com

necessidades

Cuidados!
Orientação sexual não necessariamente poderá
aumentar a probabilidade de um filho se
envolver precocemente em comportamentos
sexuais.

Dicas para prevenir abuso sexual contra crianças,
adolescentes, jovens e adultos com necessidades
especiais
 Comece desde cedo: converse sempre com seu filho/filha desde
criança
 Explique sobre privacidade do corpo: fale que algumas partes
são íntimas (pênis, vagina, ânus) e ninguém deve tocar, fazer
cócegas ou brincar. Fale sobre os momentos em que pessoas da
família podem ajudar na higiene pessoal
 Boca: quando falar sobre partes íntimas inclua a boca como
parte íntima para evitar o sexo oral (qualquer estimulação que
use a boca em várias partes do corpo)
Texto retirado da Cartilha de orientação sobre sexualidade e Deficiência
Intelectual- Instituto Mara Gabrilli

Dicas para prevenir abuso sexual contra crianças,
adolescentes, jovens e adultos com necessidades
especiais
 Converse sobre “toques errados”: explique que esse toque
errado é quando um adulto estimula nossas partes íntimas
 Ensine a dizer “não”.
 Não ensine a dizer “eu vou contar”: isso poderá resultar
em ameaças por parte da pessoa abusadora. No lugar
‘Proteja’ e ‘Supervisione’ e ensine a dizer ‘não’.

Texto retirado da Cartilha de orientação sobre sexualidade e
Deficiência Intelectual- Instituto Mara Gabrilli

Dicas para prevenir abuso sexual contra crianças,
adolescentes, jovens e adultos com necessidades
especiais
 Converse sobre “segredos”: algumas crianças/jovens
pensam que podem contar somente segredos bons e
guardar segredos ruins para não deixar outras pessoas
tristes.
 Ensine sobre o funcionamento do corpo
 Incentive a autonomia dos sus filhos e filhas: o abuso tem
relação com o poder que outras pessoas podem exercer
sobre nós. Praticando a autonomia e independência desde
criança é possível criar jovens/adulto mais seguro.
Texto retirado da Cartilha de orientação sobre sexualidade e
Deficiência Intelectual- Instituto Mara Gabrilli

Dicas para prevenir abuso sexual contra crianças,
adolescentes, jovens e adultos com necessidades
especiais
 Converse sobre situações inseguras: ensine e pratique como
identificar que a situação é perigosa e como pedir ajuda: como
usar o telefone, como escolher alguém na rua que possa ajudar
 Ensine a criança desde pequena a contar os fatos: estimule que
a criança fale sobre os detalhes de situações. Ensine a criança a
conversar. Assim ficará mais fácil se ela precisar contar alguma
situação diferente, estranha ou perigosa
 Saber o nome completo, o próprio endereço, telefone e o
contato de pessoas da família, tudo isso é importante quando
houver necessidade de pedir ajuda
Texto retirado da Cartilha de orientação sobre sexualidade e Deficiência
Intelectual- Instituto Mara Gabrilli

Proposta
•
•
•
•

Educação sexual
Higiene genital
Prevenção de uma gravidez indesejada
Prevenção de Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DST)
• Prática de masturbação
• Prevenção- Abuso Sexual
PARCHOMIUK, 2012; PLAKS et al., 2010; KATZ, LAZCANO-PONCE,2008; CONOD, SERVAIR, 2008

Programa de tratamento social-sexual
Auto-conceito apropriado

Encontrar grupo de adolescentes com
mesmo nível de desenvolvimento
Prevenção de
relações abusivas

Relações são baseadas
em igualdade e reciprocidade

Relações
íntimas-românticas
satisfatórias

RESULTADOS DA ENQUETE SOBRE CRENÇAS E SEXUALIDADE
Estudo conduzido pela discente em Psicologia: Rebeca Orselli
Monteiro
Sob orientação da Profa. Dra. Maria Cristina Triguero Veloz
Teixeira

OBJETIVO DO ESTUDO
Verificar crenças de pais com filhos que têm SW em relação a
sexualidade e possíveis relações destas com indicadores de
comportamento sexual e funcionamento adaptativo dos filhos.

Características do grupo
Tipo de estudo
Transversal, amostragem
conveniência.

sob

critérios

de

Grupo de participantes
33 pais de adolescentes e/ou jovens com SW
Critério de inclusão: idade entre 11 e 22 anos e
diagnóstico citogenético molecular de SW.

Questionário:
Crenças sobre sexualidade
Como os pais concordam ou discordam sobre falar de certos assuntos com
os filhos?

Questionário:
Crenças sobre sexualidade
Como os pais concordam ou discordam sobre falar de certos assuntos com
os filhos?

Muito obrigada!

rebecaorselli@yahoo.com.br
cris@teixeira.org

