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 Sabemos que as equipe da Atenção Básica são peças 
fundamentais para concretização da integral à pessoa com 
deficiência. O conhecimento e o correto acolhimento da população 
adscrita são os principais nortes para a efetivação do trabalho com 
qualidade.
 De que modo, portanto, podemos realizar o planejamento 
de ações de maneira coerente às necessidades das pessoas com 
deficiência no território?
 Dentre outras ações, é central conhecermos os conceitos de 
habilitação e reabilitação dentro e fora dos serviços de saúde para o 
que as ações propostas para a comunidade sejam formas de romper 
com barreiras arquitetônicas atitudinais e sociais que interferem na 
plena participação social dos cidadãos. Além disso, as tecnologias 
atuam na promoção de autonomia, independência, qualidade de 
vida destas pessoas.

 O objetivo deste material é diferenciar os conceitos de 
habilitação, reabilitação e tecnologias assitivas no âmbito da Rede 
de Cuidado à Pessoas com Deficiência.



 O termo reabilitação tem sido bastante utilizado no campo da 
saúde como referência aos seguintes aspectos (RIO GRANDE DO 
SUL, 2014): 

 Ainda assim, o uso do prefixo “re” no termo reabilitação tem sido 
bastante debatido. Segundo o documento base do Núcleo Técnico da 
Política Nacional de Humanização (2008), é preciso compreender a 
distinção entre os processos de Reabilitação/Reabilitar e Habilitação/
Habilitar. Veja abaixo cada um destes conceitos: 
 Habilitar é tornar hábil, no sentido da destreza/inteligência ou 
no da autorização legal. O “re” constitui prefixo latino que apresenta 
as noções básicas de voltar atrás, tornar ao que era. A questão que 
se coloca no plano do processo saúde/doença é se é possível “voltar 
atrás”, tornar ao que era. O sujeito é marcado por suas experiências; 
o entorno de fenômenos, relações e condições históricas e, neste 
sentido, sempre muda; então a noção de reabilitar é problemática. 
Na saúde, sempre é desafiada a habilitar um novo sujeito a uma nova 
realidade biopsicossocial. Porém, existe o sentido estrito da volta a 
uma capacidade legal ou pré-existente e, por algum motivo, perdida, 
e nestes casos, o “re” se aplica 
 A reabilitação é definida como um conjunto de medidas que 
ajudam pessoas com deficiências ou prestes a adquirir deficiências 
a terem e manterem uma funcionalidade ideal na interação com seu 
ambiente. Algumas vezes se faz distinção entre habilitação – que 
visa a ajudar os que possuem deficiências congênitas ou adquiridas 
na primeira infância a desenvolver sua máxima funcionalidade – e 
a reabilitação, em que aqueles que tiveram perdas funcionais são 
auxiliados a readquiri-las (WHO, 2011).

Processos de cuidado que envolvem medidas de prevenção 
da perda funcional, de redução do ritmo da perda funcional 
e/ou da melhora ou recuperação da função;

Medidas da compensação da função perdida e da 
manutenção da função atual.
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 A reabilitação é um processo de duração limitada e com 
o objetivo definido, com vista a permitir que uma pessoa com 
deficiência alcance o nível físico, intelectual e/ou social funcional 
ótimo, proporcionando-lhe assim os meios de modificar a sua própria 
vida. Pode compreender medidas com vistas a compensar a perda 
de uma função ou uma limitação funcional, como ajudas técnicas 
e outras medidas para facilitar ajustes ou reajustes sociais (ONU, 
1982).
 A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, em seu artigo 26º, recomenda que os Estados 
Partes tomem medidas efetivas e apropriadas de habilitação e 
reabilitação para possibilitar que pessoas com deficiência alcancem 
e mantenham o máximo de autonomia e plena capacidade física, 
mental, social e profissional, além de total inclusão e participação 
em todos os aspectos da vida (BRASIL, 2011).
 A reabilitação envolve a identificação dos problemas e 
necessidades da pessoa, o relacionamento entre os transtornos 
e os fatores relevantes do indivíduo e do ambiente, a definição de 
metas de reabilitação, planejamento e implantação de medidas, 
além da avaliação de seus efeitos (WHO, 2011). Você pode verificar 
o processo de reabilitação na figura abaixo.

Figura 1 – O processo de reabilitação.

Fonte: WHO, 2009.



 A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência recomenda que os Estados Partes ofereçam 
serviços e programas de reabilitação baseados em avaliações 
multidisciplinares das necessidades e capacidades dos indivíduos, 
incluindo dispositivos e tecnologias assistivas (BRASIL, 2011). Você 
sabe o que são as tecnologias assistivas?
 A Tecnologia Assistiva (TA) é uma área do conhecimento, 
de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, 
metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam 
promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, 
de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, 
visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão 
social (BRASIL, 2009).
 O Sistema Único de Saúde, baseado em seus princípios e 
diretrizes para garantir assistência integral, oferece aos usuários 
ações, programas e acesso às TA, em uma perspectiva de prevenção, 
promoção e redução de agravos à saúde. Entretanto, para qualquer 
usuário que venha a necessitar da utilização de alguma TA, é 
necessário que seja feita também a indicação terapêutica baseada 
em critérios seguros de elegibilidade (LUSTOSA, et. al., 2015).
 Para auxiliar a indicação terapêutica adequada, os recursos 
de TA são classificados segundo seus objetivos funcionais. Essa 
classificação foi desenvolvida a partir da conceituação de TA que 
consta na legislação norte-americana e integra recursos e serviços. 
A Classificação Nacional de Tecnologia Assistiva do Departamento 
de Educação dos Estados Unidos, além de catalogar dez itens de 
componentes de recursos, pelas suas áreas de aplicação, apresenta 
também um grupo de serviços de TA que promove o apoio à avaliação 
do usuário, o desenvolvimento e customização de recursos, a 
integração da TA com ação e objetivos educacionais e de reabilitação 
e os apoios legais de concessão (BRASIL, 2009).
 Veja na figura a seguir o Sistema de Classificação para os 
Recursos e Serviços de TA:



Figura 2 - Sistema de Classificação para os Recursos e Serviços de TA.

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2009.

 Existem vários produtos e serviços que permitem o melhor 
desempenho das habilidades funcionais, auxiliando o cotidiano e 
permitindo uma vida mais independente. O Relatório Mundial sobre 
Deficiência da Organização Mundial da Saúde aponta exemplos 
comuns de dispositivos assistivos (WHO, 2011):

Figura 3 - Exemplos de dispositivos assistivos:

Fonte: Adaptado de WHO, 2011.



 As tecnologias assistivas, quando adequadas ao usuário 
e seu ambiente, têm-se mostrado ferramentas poderosas para 
aumentar a independência e melhorar a participação (WHO, 2011). 
Pois elas diminuem a redução das limitações funcionais das 
pessoas, considerando aspectos tecnológicos, humanos, sociais e 
econômicos. Além disso, o modo como as tecnologias assistivas são 
concebidas e a forma como são utilizadas é influenciada conforme 
a necessidade do usuário, e consequentemente, com o meio em que 
este usuário vive (SCATOLIM, et. al. 2017).

Dispositivo de tecnologia assistiva pode ser definido como 
qualquer item, parte de equipamento, ou produto, adquirido no 
comércio ou adaptado, ou modificado, usado para aumentar, 
manter ou melhorar a capacidade funcional de pessoas com 
deficiência (WHO, 2009).



 Ao longo deste material, você pode ter acesso aos conceitos 
de habilitação, reabilitação e tecnologias assistivas. Esperamos que 
os conhecimentos aqui abordados colaborem para o seu trabalho no 
campo, especialmente na promoção de inclusão social das pessoas 
com deficiência no âmbito das Redes de Atenção à Saúde.
 É importante considerar que os processos de reabilitação 
envolvem todos os níveis de atenção, partindo de uma visão integral 
e humanizada do usuário em atendimento e a Atenção Básica deve 
resguardar e assegurar a garantia deste direito para todo e qualquer 
cidadão no Sistema Único de Saúde.
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