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Apresentação

Para que as estratégias do Plano Nacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência – 
Viver sem Limite tenha êxito, o Ministério 
da Saúde tem como uma de suas ações 
prioritárias a capacitação e educação 
permanente para profissionais de saúde 
da Rede SUS.

Um conjunto de quatro cursos sobre o tema 
geral USO TERAPÊUTICO DE TECNOLOGIAS 
ASSISTIVAS foi organizado com esta 
finalidade e pretende promover atualização 
sobre o uso terapêutico das tecnologias 
assistivas no âmbito da habilitação e da 
reabilitação das pessoas com deficiência. 
Busca-se colaborar à proposta da Rede 
de Cuidados a Pessoa com Deficiência 
(BRASIL, 2012): a criação, ampliação e 
articulação de pontos de atenção à saúde 
para atender as pessoas com deficiência, 
com o objetivo de promoção do cuidado a 
saúde, prevenção e identificação precoce 
de deficiências em todas as fases da vida. 
Busca, ainda, atender à ampliação da oferta 
de órteses, próteses e meios auxiliares de 
locomoção e de capacidade visual e auditiva, 
bem como dos cuidados em habilitação e 
reabilitação, para promover a reinserção 
social das pessoas com deficiência.

A Rede de Cuidados à Saúde das 
Pessoas com Deficiência se organiza 
nos componentes da Atenção Básica – 
unidades de saúde, equipes de saúde 
bucal e equipes de saúde da família e dos 
núcleos de apoio à saúde da família –, da 
Atenção Especializada – ambulatório de 
especialidades, centros especializados 
em reabilitação, serviços especializados 
em reabilitação física, auditiva, visual e 
intelectual, oficinas ortopédicas e centros de 
especialidades odontológicas – e Atenção 
Hospitalar e de Urgência e Emergência – 
centros cirúrgicos, unidades hospitalares 

de internação de longa permanência.

Para os profissionais que atuam nesses níveis 
é encaminhado um convite à participação 
nesse curso: assistentes sociais, dentistas, 
enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 
médicos e terapeutas ocupacionais, para 
cumprir seu objetivo maior – ampliar a 
qualificação dos profissionais de saúde 
para colaborar no acesso e utilização das 
órteses, próteses e meios auxiliares e 
na atenção integral à saúde das pessoas 
com deficiência.

Todos os quatro cursos têm em comum 
uma discussão inicial sobre os direitos das 
pessoas com deficiências, considerando 
(a) contexto e pressupostos: pessoas com 
deficiências, direitos, políticas públicas 
e inclusão social – a rede de cuidados 
à pessoa com deficiência no âmbito do 
Sistema Único de Saúde, pessoas com 
deficiência: aspectos demográficos; seus 
direitos – e (b) a Rede de Atenção à Saúde 
(RAS) – a rede de atenção à saúde da pessoa 
com deficiência, o cuidado pelas equipes 
e ações intersetoriais e equipamentos 
sociais. 

Esses aspectos são complementados, 
no Curso IV, enfocando a ampliação da 
comunicação. Aborda os aspectos relacionados 
a (a) comunicação aumentativa e alternativa 
– sistemas de comunicação aumentativa 
e alternativa, pranchas de comunicação, 
recursos e adaptações – (b) recursos 
para acesso ao computador – etapas no 
desenvolvimento de atividades com o 
computador, acessibilidade ao computador 
para pessoas de baixa visão e cegueira 
(leitor de tela) e (c) casos clínicos.

Esse Curso IV (Direitos da pessoa com 
deficiência e ampliação da comunicação) se 
complementa com três outros, centrados 
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nos aspectos relacionados a (I) locomoção, 
(III) visão e (IV) audição. O profissional 
poderá matricular-se em um a quatro cursos, 
lembrando que a primeira parte de cada um 
é comum a todos. A carga horária de cada 
curso é de 30 horas, permitindo seu estudo 
em cinco a seis semanas, mas que cada 
profissional-estudante pode individualizar. 
Ao final do curso o aluno será avaliado 
por prova online, de caráter formativo, 
isto é, terminada sua prova o profissional-
estudante tem acesso à prova corrigida, 
sua avaliação e um comentário conceitual 
sobre o tema de cada pergunta. Aos que 
obtiverem 60% ou mais de acertos será 
encaminhado certificado de participação.



Unidade 1
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O acesso às informações, bem como sua utilização para a 
compreensão dos processos sociais e inclusivos, é fundamental 
para a formação profissional. Frente a esse contexto, tem-se a 
necessidade de repensar o processo de acolhimento às pessoas 
com deficiência, em suas necessidades. A promoção de sua saúde 
e da qualidade de vida deve-se pautar um processo ético que 
promova a participação cidadã e o respeito às diversidades.

Pessoas com deficiência são aquelas que têm 
impedimentos de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade, em 
igualdade de condições com as demais pessoas 
(Artigo 1 do Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 
2009 (BRASIL, 2009a)).

O conceito de deficiência vem se modificando 
para acompanhar as inovações na área da saúde 
e a forma com que a sociedade se relaciona com 
a parcela da população que apresenta algum 
tipo de deficiência. Dessa forma, a abordagem 
da deficiência evoluiu do modelo médico – que 
considerava somente a patologia física e o sintoma 
associado que dava origem a uma incapacidade – 
para um sistema como a Classificação Internacional 
de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF, 
divulgada pela Organização Mundial da Saúde - 

OMS (World Health Organization - WHO) em 2001, 
que entende a incapacidade como um resultado 
tanto da limitação das funções e estruturas do 
corpo quanto da influência de fatores sociais e 
ambientais sobre essa limitação. (INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 
2010, p.71)

Tecnologias assistivas (TA): 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 
sua autonomia, independência, qualidade de vida 
e inclusão social (BRASIL, 2009b, p. 13).

O Sistema Único de Saúde, baseado nos princípios e diretrizes 
que o orientam, tem a missão de oferecer assistência integral aos 
usuários através de ações, programas e acesso às novas tecnologias, 
em especial as tecnologias assistivas (TA) em uma perspectiva de 
prevenção, promoção e redução de agravos à saúde. 

Nesse sentido, 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. 

Nessa Unidade 1, a utilização de órteses, próteses e meios 
auxiliares para ampliação da habilidade e da autonomia das pessoas 
com deficiência, considerando a responsabilidade do serviço e do 
profissional de saúde, será abordada em três perspectivas, com 
detalhamentos específicos: 
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Seção 1 – Contexto e pressupostos: pessoas com deficiências,          
direitos, políticas públicas e inclusão social.

        Parte 1- Pessoas com deficiência: terminologia

        Parte 2 – Pessoas com deficiência: contexto demográfico

        Parte 3 – Pessoas com deficiência: seus direitos

Seção 2-  A  atenção à saúde das pessoas com deficiência

       Parte 2 – A pessoa com deficiência: cuidado pelas equipes

       Parte 3  - As ações intersetoriais e equipamentos sociais

Seção 3 – O Caso de Fernando

Esperamos, a partir dos textos, das atividades e dos vídeos, 
que ao final desta unidade você, profissional de saúde, seja capaz 
de:

• Reconhecer e promover os direitos humanos e 

• Planejar a atenção integral em saúde para a pessoa com             
deficiência.

Parte 1 – A rede de cuidados à pessoa com deficiência 
no âmbito do Sistema Único de Saúde
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Seção1

Os aspectos ligados aos conceitos e contextos que envolvem 
a temática da pessoa com deficiência apresentam-se sempre de 
forma dinâmica e configuram-se como fatores desencadeantes de 
ações e políticas públicas relacionadas principalmente à educação, 
inclusão social e cuidados em saúde.

Serão apresentadas, a seguir, as normativas e seu contexto 
demográfico e sociohistórico, fundamentais para a garantia dos 
direitos bem como o reconhecimento da plena cidadania das 
pessoas com deficiência. 

Ao final dessa seção esperamos que você seja capaz de: 

• Reconhecer os direitos da pessoa com deficiência;

• Divulgar a política de atenção à saúde da pessoa com                                    
deficiência;

• Favorecer a comunicação profissional/serviço de saúde/
pessoa com deficiência/comunidade, para maior 
resolutividade no reconhecimento dos direitos e efetivação 
da atenção. 

Contexto e Pressupostos: 
Pessoas com Deficiência, 
Direitos, Políticas Públicas e 
Inclusão Social

“Políticas públicas” são diretrizes, 
princípios norteadores de ação do poder público; 
regras e procedimentos para as relações entre 
poder público e sociedade, mediações entre atores 
da sociedade e do Estado. São sistematizadas 
ou formuladas em documentos que orientam 
ações que normalmente envolvem aplicações 

de recursos públicos. Devem ser consideradas 
também as “não ações”, as omissões, como formas 
de manifestação de políticas, pois representam 
opções e orientações dos que ocupam cargos. 
(TEIXEIRA, 2002, p. 2).
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Parte 1.  Pessoas com deficiência: 
terminologia 

Como usar termos técnicos, para uma perspectiva inclusiva? A 
seguir, uma pequena discussão sobre três terminologias.

Porque a terminologia “pessoa com deficiência”?

O uso de termos técnicos adequados é importante para uma 
perspectiva inclusiva, e essencial quando abordamos assuntos que 
trazem em seu escopo preconceitos, estigmas e estereótipos, 
e ainda, em eventos que são significativos para a população em 
geral, como a deficiência que atinge 23,9% da população brasileira 
(45.606.048 milhões de pessoas). Destas, 84,4% vivem em áreas 
urbanas. 

Termos são sensíveis a mudanças e seus significados 
incorporam novas abordagens e a sociedade deve substituir os 
conceitos que não mais representam as ideias e informações que 
são construídas dentro do ideal de uma plena cidadania. Seguindo 
esse raciocínio, os profissionais de saúde devem acompanhar essas 
modificações dentro de sua relação com a pessoa com deficiência, 
buscando uma comunicação mais eficiente. 

As dificuldades relatadas pelos indivíduos, por exemplo, em 
enxergar, ouvir ou se locomover, também estão relacionadas com 
sua interação com o ambiente em que se inserem, bem como com 
as condições econômicas e sociais que o cercam. 

“Porque não usar ‘portador’?”

O termo “portador” implica em algo que se “porta”, que é 
possível se desvencilhar quando se deseja. Pode remeter a algo 
que é temporário, sendo que a deficiência na maioria das vezes 
é permanente. Além disso, ao utilizarmos esse termo estamos 
rotulando as pessoas e não valorizando, necessariamente, sua 
condição humana. 

Porque não usar “necessidades especiais”?

O termo “necessidades especiais” se aplica a todos, tendo ou 
não uma deficiência. Essa terminologia foi adotada primariamente 
na atenção as necessidades educacionais especiais de algumas 
crianças com deficiência, passando a ser utilizada em todas as 
circunstâncias. 

Em síntese, uma sociedade inclusiva passa também pelo 

Está disponível na biblioteca virtual 
do Nescon um vídeo ilustrativo sobre 
o emprego da terminologia 

pessoas com deficiência. Acesse no 
link: 

o vídeo  Porque a  terminologia 
“Pessoas com deficiências”

Assista o video
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O desafio hoje da sociedade, da família, 
dos profissionais de saúde e da própria 
pessoa com deficiência encontra-se na 
busca do rompimento do preconceito, 
visando maiores oportunidades de 
participação social. 

Faça uma reflexão sobre a importância 
de usar a nomenclatura adequada 
em uma prática inclusiva de saúde.

Para refletir...

cuidado com a linguagem. Queremos que os profissionais e a 
sociedade vejam antes de tudo a pessoa a ser acolhida e atendida 
em suas necessidades para o pleno desenvolvimento da sua vida 
social. 

Parte 2.  Pessoas com deficiência: 
aspectos demográficos 

O Censo Demográfico 2010 apresentou os dados populacionais 
sobre as pessoas com deficiência no Brasil (Figura 1). A coleta 
da informação buscou identificar as deficiências visual, auditiva e 
motora, com seus índices de gravidade, através da percepção da 
população sobre sua dificuldade em enxergar, ouvir e locomover-
se, mesmo com o uso de facilitadores como óculos ou lentes de 
contato, aparelho auditivo ou bengala, e a deficiência mental ou 
intelectual. Essa gravidade deve ser o principal alvo das políticas 
públicas voltadas para essa população.

Figura 1 - Percentual de pessoas com pelo menos uma deficiência 

segundo faixa etária, Brasil, 2010.

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS, 2010.

Considerando a existência de pelo menos uma deficiência 
(Figura 1), o percentual de pessoas acometidas é de 7,5% na faixa 
até 14 anos, 24,9% na faixa 15 a 64 anos e 67,7% nas pessoas com 
65 ou mais anos de idade.

Na deficiência visual, a população feminina superou a 
masculina nas faixas etárias de até 14 anos e de 15 a 64 anos, 5,9% 
versus 4,8%, e 23,1% versus 17,1%, respectivamente. Situação 
semelhante ocorreu para a deficiência motora, na qual 6,8% da 
população feminina apresentava deficiência motora contra 4,5% da 
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população masculina.

Observou-se ainda que o maior contingente de população com 
pelo menos uma deficiência ocorreu na população de 40 a 59 anos, 
correspondendo a um total de 17.435.955 pessoas, sendo 7.530.514 
homens e 9.905.442 mulheres. Para esse grupo etário, a deficiência 
visual foi o tipo mais declarado, seguido das deficiências motora e 
auditiva.

Em relação à cor ou raça, o maior percentual (27,1%) de pessoas 
com pelo menos uma das deficiências investigadas se encontrava 
na população que se declarou preta (3.884.965 pessoas) ou 
amarela (569.838 pessoas), enquanto que o menor percentual foi 
da população indígena, com 20,1% (165.148 pessoas). 

A região nordeste concentra os municípios com os maiores 
percentuais da população com pelo menos uma das deficiências 
investigadas. Apesar dessa concentração de municípios com 
maiores percentuais de população com deficiência na região 
nordeste, observou-se que em todas as Unidades da Federação 
havia municípios com percentual de pessoas com pelo menos 
uma das deficiências investigadas acima da média nacional, com 
destaque para o estado do Rio Grande do Norte, onde 12,0% de 
seus municípios apresentaram percentual de pessoas com pelo 
menos uma das deficiências investigadas acima de 35,0% (IBGE, 
2010). 

Como é o registro das pessoas com 
deficiências e da sua prevalência junto 
à população acompanhada por seu 
serviço de saúde?

Para refletir...

Parte 3. Pessoas com deficiência: seus 
direitos

O Brasil ratificou a Convenção da ONU, comprometendo-se 
com o Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiência 
nos seus cinquenta artigos que tratam dos direitos civis, políticos, 
econômicos, sociais e culturais dos brasileiros com deficiência. Seu 
texto foi integrado, como emenda, à Carta Constitucional brasileira, 
em julho de 2008.

Assim, pode-se afirmar que pessoas com deficiência têm o 
direito:

• ao respeito pela sua dignidade humana; 

• aos mesmos direitos fundamentais que os concidadãos;

• a direitos civis e políticos iguais aos de outros seres 
humanos;

• a medidas destinadas a permitir-lhes a ser o mais 
autossuficientes possível; 
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• a tratamento médico, psicológico e funcional;

• a desenvolver suas capacidades e habilidades ao máximo;

• a apressar o processo de sua integração ou reintegração 
social; 

• à segurança econômica e social e a um nível de vida 
decente; 

• de acordo com suas capacidades, a obter e manter o 
emprego ou se engajar em uma ocupação útil, produtiva e 
remunerada e se filiar a sindicatos;

• a ter suas necessidades especiais levadas em consideração 
em todas as etapas do planejamento econômico e social;

• a viver com suas famílias ou com pais adotivos e a participar 
de todas as atividades criativas, recreativas e sociais;

• a não serem submetidas, em relação à sua residência, 
a tratamento diferencial, além daquele exigido pela sua 
condição; 

• a serem protegidas contra toda exploração, todos os 
regulamentos e todo tratamento abusivo, degradante ou 
de natureza discriminatória;

• a beneficiarem-se de assistência legal qualificada quando 
tal assistência for indispensável para a própria proteção 
ou de seus bens (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 
1975).
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Documento/ano Comentário
Os direitos das pessoas com 

deficiência no Brasil (2007b)
Incorporada à Constituição, como 

emenda, em julho de 2008, tratando 
mais uma vez da garantia aos direitos 
civis, políticos, econômicos, sociais e 
culturais das pessoas com deficiência 
(BRASIL, 2007b).

Portaria nº 2.344, de 3 de 
novembro de 2010

Dá publicidade às alterações 
promovidas pela Resolução nº 1, de 
15 de outubro de 2010, do CONADE 
em seu Regimento Interno, a começar 
pela substituição do termo “portador” 
para Pessoa com Deficiência (BRASIL, 
2010a).

Decreto nº 7.508 (2011) Regulamenta a Lei no 8.080, de 
19 de setembro de 1990, para dispor 
sobre a organização do Sistema 
Único de Saúde- SUS, o planejamento 
da saúde, a assistência à saúde, a 
articulação interfederativa, e dá outras 
providências. Este decreto trouxe 
alguns avanços importantes: 

Instituiu a Região de Saúde como 
lócus privilegiado do planejamento e 
gestão do SUS em nível local;

Reforçou as Comissões 
Intergestores, como instâncias de 
pactuação e decisão nos diferentes 
níveis;

Criou a Relação Nacional de 
Serviços e o Programa de Avaliação 
para a Qualificação do SUS, através 
dos quais será possível estabelecer 
padrões de serviços, assim como os 
critérios para medição de resultados 
(BRASIL, 2011a).

Decreto 7.612 (2011) Institui o Plano Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência 
- Plano Viver sem Limite com a 
finalidade de promover, por meio da 
integração e articulação de políticas, 
programas e ações, o exercício pleno 
e equitativo dos direitos das pessoas 
com deficiência, nos termos da 
Convenção Internacional sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência 
e seu Protocolo Facultativo. Este Plano 
é estruturado em quatro eixos de 
atuação: acesso à educação, atenção à 
saúde, inclusão social e acessibilidade 
(BRASIL, 2011b).

Quadro 1 - Documentos sobre direitos e relações com as pessoas com 
deficiências 
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Documento/ano Comentário
Portaria nº 793 (24/4/2012) Institui a Rede de Cuidados à 

Pessoa com Deficiência no âmbito do 
Sistema Único de Saúde. Esta Rede 
tem como objetivos: 

ampliar o acesso e qualificar 
o atendimento às pessoas com 
deficiência no SUS; Promover 
a vinculação das pessoas com 
deficiência auditiva, física, intelectual, 
ostomia e com múltiplas deficiências 
e suas famílias aos pontos de atenção; 
Garantir a articulação e a integração 
dos pontos de atenção das redes 
de saúde no território, qualificando 
o cuidado por meio do acolhimento 
e classificação de risco. A garantia 
de ações de promoção, identificação 
precoce de deficiências, prevenção 
de agravos, tratamento e reabilitação. 
A qualificação por meio dos Centros 
Especializados em Reabilitação (CER), 
de oficinas ortopédicas, qualificação 
da atenção odontológica bem como 
a ampliação da oferta de órteses, 
próteses e meios auxiliares de 
locomoção (BRASIL, 2012a).

Portaria nº 835 (25/4/2012) Amplia os incentivos financeiros 
de investimento e de custeio para o 
componente da Atenção Especializada 
da Rede de Cuidados à Pessoa com 
Deficiência no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, publicada pelo 
Ministério da Saúde no dia 25 de abril 
de 2012. Este incentivo financeiro é 
incorporado na forma de incentivo aos 
tetos financeiros dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, e destina-se a 
realização de construção, reforma ou 
ampliação das sedes físicas dos pontos 
de atenção, aquisição de equipamentos 
e outros materiais permanentes, bem 
como custeio mensal (BRASIL, 2012b).

Quadro 1 - Documentos sobre direitos e relações com as pessoas com 
deficiências (continuação)
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Documento/ano Comentário
Portaria 971 (2012) Adequa o Sistema de Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde e inclui Procedimentos de 
Manutenção e Adaptação de Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais da 
Tabela de Procedimentos do SUS. A 
Oficina ortopédica promove o acesso a 
órteses, próteses e meios auxiliares de 
locomoção - OPM, além de confecção 
de adaptações, ajustes e pequenos 
consertos em OPM. Essa Oficina é 
capaz de confeccionar todos os tipos 
de órteses e próteses (de membros 
superiores e inferiores, estáticas/
rígidas, articuladas e dinâmicas), 
coletes, palmilhas e calçados adaptados 
(ortopédicos e para pés neuropáticos) 
e adaptações para atividades laborais 
e/ou de vida diária; além de realizar 
adequações posturais em cadeiras de 
rodas, ajustes e manutenção nas OPM 
e adaptações (BRASIL, 2012c).

Glossário
CONADE: O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência é um 
órgão superior de deliberação colegiada criado para acompanhar e avaliar o 
desenvolvimento de uma política nacional para inclusão da pessoa com deficiência 
e das políticas setoriais de educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, 
cultura, turismo, desporto, lazer e política urbana dirigidos a esse grupo social.

Quadro 1 - Documentos sobre direitos e relações com as pessoas com 
deficiências (continuação)

Acesse os instrumentos legais 
estabelecidos para regulamentar os 
ditames constitucionais relativos a 
esse segmento populacional – pessoas 
com deficiências:

Manual da legislaçãoem saúde da 
pessoa com deficiência (BRASIL, 
2006a); 

A pessoa com deficiência e o Sistema 
ùnico de Saúde (BRASIL, 2006b); 

Legislação brasileira sobre pessoas 
com deficiência (BRASIL, 2009c)

Para saber mais 
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Seção2
A Atenção à Saúde das 
Pessoas com Deficiência

Os serviços de saúde devem se organizar como uma rede de 
cuidados, de forma descentralizada, intersetorial e participativa, 
tendo as Unidades Básicas de Saúde (ou Unidades de Saúde da 
Família) como ordenadora do cuidado para as ações de prevenção e 
para as intercorrências gerais de saúde da população. 

As pessoas com deficiência são homens e mulheres, de 
todas as faixas etárias, bebês, crianças, jovens, adultos e idosos. 
Todos devem ser, também, acolhidos nas unidades de saúde 
e ter, integralmente, respondidas suas necessidades, seja elas 
vinculadas ou não à deficiência que apresentam. Assim, todo 
cidadão, com deficiência ou não, tem direito aos serviços de saúde 
do SUS quando necessitarem de orientação, prevenção, cuidados 
ou assistência médica e odontológica. 

Para tal, o sistema de saúde, incluídos os profissionais da 
atenção básica à saúde, bem como outros dos níveis do sistema de 
saúde, devem estar organizados e aptos a essa assistência. Nessa 
organização e processo de trabalho se incluem outros profissionais, 
para os fluxos clínico, cirúrgico, de habilitação e de reabilitação, e 
de fornecimento de insumos especiais. Para que haja um aumento 
da autonomia dos sujeitos convivendo com sua deficiência, se faz 
necessárias interconexões com diferentes redes em diferentes 
setores.

Com esse objetivo, ao final dessa seção esperamos que você 
seja capaz de:

• Elaborar planos terapêuticos para a atenção à pessoa com 
deficiência. 

• Compreender o trabalho em saúde na perspectiva 
multidisciplinar e intersetorial, para a atenção à pessoa com 
deficiência.

• Familiarizar-se com os fluxos de Atenção nas Redes de 
Saúde, no que se relacione à pessoa com deficiências.
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Parte 1 - A rede de cuidados à pessoa 
com deficiência no âmbito do sistema 
único de saúde

As redes são arranjos organizativos de ações e serviços de 
saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por 
meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam 
garantir a integralidade do cuidado (BRASIL, 2010b; BRASIL, 2011a).

Consulte:

Diretrizes para organização das 
redes de atenção à saúde do SUS 
(Grupo intergestores da comissão 
intergestores tripartite, 2010)

O Ministério da Saúde prioriza a construção de redes temáticas 
— Redes de Atenção à Saúde —, com ênfase em linhas de 
cuidado. Entre elas, foi instituída a Rede de Cuidados à Pessoa com 
Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde, pela Portaria nº 
793, de 24 de abril de 2012. (BRASIL, 2012a).

As diretrizes a serem implementadas são a promoção da 
qualidade de vida, a prevenção de deficiências, a atenção integral à 
saúde, a melhoria dos mecanismos de informação, a capacitação de 
recursos humanos e a organização e funcionamento dos serviços. 

As medidas preventivas são fundamentais para a redução da 
incidência da deficiência e incapacidades, visto que cerca de 70% 
dos casos de deficiência são evitáveis ou atenuáveis. 

Na atenção integral pressupõe uma assistência específica à sua 
condição, além de assistência a doenças e agravos comuns a todo 
cidadão. A porta principal de entrada da pessoa com deficiência, 
no Sistema Único de Saúde, é a Atenção Básica. O atendimento 
é prestado pelos profissionais das equipes de Saúde da Família 
(médicos, enfermeiros, técnico ou auxiliares de enfermagem, 
agentes comunitários de saúde, dentistas e auxiliares de consultório 
dentário), entre outros, na unidade de saúde e nos domicílios. 

Para tanto, é essencial que a equipe de Saúde da Família tenha 
registradas em seu cadastro todas as pessoas com deficiência 
existentes no território, para a programação das ações de saúde, a 
serem realizadas nos domicílios, na unidade de saúde e em centros 
de referência. Ressalte-se que significa um volume considerável 
de trabalho, para uma população adscrita de 3.500 pessoas, que 
deve ser quantificado e com gravidade conhecida. A distribuição e 
localização de suas residências devem ser também, identificadas. 
Os pontos de rede de atenção à saúde existentes no território da 
equipe de saúde devem ter registro atualizado na unidade de saúde.

Para saber mais 
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Glossário
TERRITÓRIO. Configura-se, como território-processo, como produto de uma 
dinâmica social onde sujeitos sociais se movimentam e se tencionam na arena 
política (MENDES, 2011). 

Os territórios são espaços, lugares onde vivem as pessoas com as suas características 
sociais, políticas, culturais e econômicas. É um espaço de organização social, 
de defesa da vida, de relações de conflito e de produção. Nesta mesma linha, 
Gadelha et al., (2011, p. 3004), discutindo os elos entre desenvolvimento social 
e saúde, enfocam o território como:

[...] espaço concreto da vida social no qual as políticas e estratégias públicas 
e privadas se encontram e mostram seu grau de convergência ou divergência.

A assistência à família se configura numa medida essencial 
para um atendimento completo e eficaz.

Essa assistência compreende ações de apoio psicossocial, 
orientações para a realização das atividades de vida diária, 
oferecimento de suporte especializado em situação de internamento 
hospitalar ou domiciliar, quando necessário.

A pessoa com deficiência deve receber os cuidados em pontos 
articulados, de acordo com os seguintes componentes:

• Atenção Básica (Unidade Básica de Saúde (UBS) equipe 
de Saúde da Família, equipe de Saúde Bucal e Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF);

• Atenção Especializada em Reabilitação Auditiva, Física, 
Intelectual, Visual, Ostomia e em Múltiplas Deficiências 
— Centro Especializado em Reabilitação (CER), Centro 
Especializado em Odontologia (CEO), estabelecimentos 
habilitados em apenas um Serviço de Reabilitação);

• Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência.

Além da proposta de organização de uma rede de cuidados 
(Figura 2), foram planejadas diversas outras ações, entre as quais 
se destacam: qualificação da atenção a pessoa com deficiência 
através da criação de Centro Especializado em Reabilitação (CER), 
de oficinas ortopédicas, qualificação da atenção odontológica bem 
como a ampliação da oferta de órteses, próteses e meios auxiliares de 
locomoção (BRASIL, 2012d).
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Consulte:

Diretrizes para organização das redes 
de atenção à saúde do SUS(grupo 
intergestores da comissão intergestores 
tripartite, 2010)

Para saber mais 

Figura 2 - Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência

Fonte: Elaborada pelos autores com base em BRASIL, 2012d.
CRAS: Centro de Referência de Assistência Social; CREAS: Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social

CER:  Centros Especializados de Reabilitação; NASF: Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família; ESF: Equipe de Saúde

da Família; SAD: Serviço de Apoio Domiciliário; UBS: Unidade Básica de Saúde

O CER é um ponto de atenção ambulatorial especializado 
em reabilitação CER I, com até duas modalidades de reabilitação 
e o CER II, com três ou mais modalidades. Realizam diagnóstico, 
tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia 
assistiva, constituindo-se em referência para a rede de atenção 
à saúde no território. A oficina ortopédica promove o acesso a 
órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção (OPM), além de 
confecção de adaptações, ajustes e pequenos consertos em OPM.

De acordo com a Figura 2, observamos que para o acolhimento 
da pessoa com a deficiência se faz importante o reconhecimento 
das portas de entrada da Rede de Atenção à Saúde: atenção básica 
com a equipe do NASF, a rede de urgência (SAMU, UPA e Pronto 
Socorro), hospital geral e especializado, CER e outros serviços de 
reabilitação do SUS e equipamentos sociais (escolas, CRAS, CREAS 
e Centro Dia). Ao visitar as outras unidades você poderá acompanhar 
os casos clínicos e observar os caminhos que os profissionais de 
saúde têm para referenciar e contrarreferenciar as pessoas com 
deficiências.
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Glossário

Habilitação
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, 
estaremos sempre desafiados 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 
(BRASIL, 2008).

Reabilitação
De acordo com o Programa Mundial para Pessoas com Deficiência da ONU:

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, mental e /
ou social funcional ótimo, proporcionando-lhe assim os meios de modificar a sua 
própria vida. Pode compreender medidas com vista a compensar a perda de uma 
função ou uma limitação funcional, como ajudas técnicas e outras medidas para 
facilitar ajustes ou reajustes sociais. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1982)

Parte 2. A pessoa com deficiência: o 
cuidado pelas equipes 

Compete às equipes de Saúde da Família, ou da Atenção Básica, 
a atenção integral à pessoa com deficiência, em sua condição 
específica, como a assistência a doenças e agravos comuns. 
A responsabilidade do acolhimento e atendimento é de toda a 
equipe, prestado por médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem, agentes comunitários de saúde, cirurgiões dentistas 
e auxiliares de saúde bucal bem como pelos profissionais do NASF, 
na unidade de saúde ou e nos domicílios (BRASIL, 2009a). 

Tendo um território como base operacional, e uma população 
adscrita, é essencial o conhecimento da toda a população, incluídas 
as pessoas com deficiência, que devem ser buscadas, cadastradas e 
atendidas, em processos ativos e em resposta a suas demandas — 
identificadas pelo diagnóstico territorial. A diversidade de problemas 
geradores da deficiência, e sua gravidade, devem estimular a um 
trabalho planejado da equipe.

É importante o entendimento que a habilitação e a reabilitação, 
tanto dos serviços de saúde, também ocorre no ecoambiente, 
como no ambiente social, para o que as ações da comunidade 
são essenciais, transformando os ambientes pela eliminação de 
barreiras, tanto de atitudes quanto arquitetônicas, que impedem a 
efetiva participação social do cidadão.
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Os processos de reabilitação envolvem todos os níveis, em uma 
visão de integralidade e de humanização do atendimento, em que 
a atenção básica também tem papel fundamental, com atividades 
definidas, no Projeto Terapêutico Singular.

Glossário

Projeto Terapêutico Singular (PTS)

O PTS é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, para 
um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe 
interdisciplinar, com apoio matricial se necessário. Geralmente é dedicado a 
situações mais complexas. No fundo é uma variação da discussão de “caso clínico”. 
Foi bastante desenvolvido em espaços de atenção à saúde mental como forma 
de propiciar uma atuação integrada da equipe valorizando outros aspectos, 
além do diagnóstico psiquiátrico e da medicação, no tratamento dos usuários. 
Portanto, é uma reunião de toda a equipe em que todas as opiniões são importantes 
para ajudar a entender o Sujeito com alguma demanda de cuidado em saúde 
e, consequentemente, para definição de propostas de ações. O nome Projeto 
Terapêutico Singular, em lugar de Projeto Terapêutico Individual, como também 
é conhecido, nos parece melhor porque destaca que o projeto pode ser feito para 
grupos ou famílias e não só para indivíduos, além de frisar que o projeto busca 
a singularidade (a diferença) como elemento central de articulação (lembrando 
que os diagnósticos tendem a igualar os sujeitos e minimizar as diferenças: 
hipertensos, diabéticos, etc.). (BRASIL, 2007a, p. 40).

Com base em um diagnóstico territorial, as equipes devem 
desenvolver ações de promoção e de proteção à saúde, em todas 
as fases do ciclo de vida da pessoa com deficiência. Ressalta-se 
que, as ações de reabilitação/habilitação devem ser executadas por 
equipes multiprofissionais e desenvolvidas a partir das necessidades 
de cada indivíduo e de acordo com o impacto da deficiência sobre 
sua funcionalidade.

A atuação dos profissionais dos serviços de saúde deve incluir 
a mobilização da comunidade e seus recursos, o envolvimento das 
famílias no cuidado e a inclusão, sem discriminação, das pessoas 
com deficiência na vida da comunidade. Esses envolvimentos são 
essenciais para o atendimento humanizado e eficaz, com ações de 
apoio psicossocial e orientações para as atividades diárias. 

Na prevenção é importante ressaltar as ações intersetoriais 
com: os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, Educação, 
Assistência Social, objetivando uma vida mais saudável com 
esportes, arte e lazer e atividades físicas regulares.

Na prevenção secundária evitando a progressão da deficiência, é 
necessário o acompanhamento pelas equipes Saúde da Família e NASF 
e quando necessário o encaminhamento aos serviços de reabilitação.

Além disso, ações de educação permanente para os profissionais 
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de saúde e gestores dos serviços e de natureza educacional para a 
população são muito importantes.

Para todos os profissionais as ações a seguir registradas são 
indicadas, de acordo com o momento e espaço de atuação (domicílio, 
comunidade, equipamentos e movimentos sociais, unidade básica 
de saúde, etc.).

a) Identificação de situações de risco para o desenvolvimento de 
deficiências como condições de trabalho, violência, acidentes 
de trânsito, doenças crônicas, etc.;

b) Acolhimento, apoio e orientação às famílias, especialmente no 
momento do diagnóstico;

c) Identificação das pessoas com deficiência;

d) Conhecimento das condições de vida das pessoas com 
deficiência: como é a família, atividades de vida diária, moradia, 
benefícios sociais, transporte, escolaridade, idade, estado 
de saúde geral, ocupação, se usa bengala, cadeira de rodas, 
lentes, etc.;

e) Identificação e descrição dos tipos de deficiência encontrados: 
física, mental, auditiva, visual, múltipla;

f) Identificação do grau de dependência e da necessidade de 
auxílio; 

g) Discussão e construção de Projeto Terapêutico Singular com a 
equipe, profissionais de referência e comunidade;

h) Desenvolvimento de projetos e ações intersetoriais; 

i) Orientação e informação das equipes de Saúde da Família, 
pessoas com deficiências e familiares e cuidadores sobre 
manuseio, posicionamento e as atividades da vida diária;

j) Desenvolvimento de ações de reabilitação baseadas na 
comunidade;

k) Mobilização de recursos e tecnologias assistenciais para o 
desempenho funcional;

l) Encaminhamento para serviços de reabilitação, para aquisição 
de tecnologia assistivas; 

m) Encaminhamento e orientação, quando necessário, para 
procedimentos de avaliação do uso de órteses e próteses e 
meios auxiliares de locomoção;

n) Orientar para acesso a recursos assistenciais e benefícios de 
programas e políticas públicas;

o) Realizar de visitas domiciliares para avaliações, orientações 
adaptações e acompanhamento;
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p) Desenvolvimento de ações que facilitem a inclusão escolar, 
laboral ou social da pessoa com deficiência;

q) Identificação de formas de participação das pessoas com 
deficiência na comunidade;

r) Identificação, na comunidade, de movimentos organizados 
de pessoas com deficiência e lideranças comunitárias, suas 
reivindicações, propostas e atividades;

s) Avaliação e monitoramento da procura aos serviços e 
profissionais de saúde, com atenção espacial ao acesso 
à Unidade Básica de Saúde, Serviços de Referência e as 
oportunidades têm sido iguais aos outros usuários, em todos 
os atendimentos e atividades.

Consulte:

Política Nacional de Atenção Básica 
(BRASIL, 2012b)

Para saber mais 
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Introdução

Parte 2. A pessoa com deficiência: o 
cuidado pelas equipes 

O acompanhamento das pessoas com deficiência implica em 
realizar a busca ativa, a visita domiciliar e o diagnóstico familiar. 
Ainda, é essencial garantir a oferta de serviços e benefícios 
socioassistenciais e encaminhar para acesso as demais políticas 
públicas.

Para tal precisamos identificar as barreiras e apoios necessários 
para a superação das vulnerabilidades identificadas. 

Glossário
Vulnerabilidades identificadas: conceito interpretado a partir de três dimensões:

(a) individual considera as condições cognitivas, comportamentais e sociais;

(b) social inclui o ciclo de vida, a mobilidade social e a identidade social. Integra, 
ainda, as características do espaço social, as normas sociais vigentes, as normas 
institucionais, as relações de gênero, as iniquidades, entre outros aspectos;

(c) programática contempla o acesso aos serviços de saúde, a forma de organização 
desses serviços, o vínculo que os usuários dos serviços possuem com os profissionais 
de saúde, as ações preconizadas para a prevenção e o controle do agravo e os 
recursos sociais existentes na área de abrangência do serviço de saúde (AYRES,  
et al., 2006).

Trabalhando com famílias

Para o planejamento junto com as famílias, bem como para 
observar o progresso e os resultados das medidas de intervenção 
aplicadas pode ser utilizado a ferramenta denominada Ecomapa 
(AGOSTINHO,  2007).

O Ecomapa identifica as relações e ligações dentro do sistema 
multigeracional da família, bem como suas ligações com o meio em 
que habita. Os principais objetivos de sua utilização são: resumir e 
representar as informações sobre a família e o seu meio; Ilustras 
as relações da família com o meio verificando as fontes de suporte 
e fragilidades; Compreender as situações geradoras de estresse e 
dos recursos disponíveis.

Uma grande vantagem dessa ferramenta é a possibilidade de 
ser aplicada por toda a equipe de saúde e de apontar diferentes 
intervenções para diferentes necessidades das famílias de acordo 
com os ciclos de vida em que se encontram e, dessa maneira, 
promover a atenção integral e a busca de autonomia das pessoas 
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vivendo com a deficiência, bem como, o suporte aos seus 
cuidadores.

Ao término dessa Unidade 1 os objetivos devem ser revistos, 
para avaliação do quanto essa unidade possa ter sido útil. Havia sido 
proposto “reconhecer e promover os direitos humanos e planejar a 
atenção integral em saúde para a pessoa com deficiência”. Como a 
unidade é apresentada, espera-se que além de seus textos, outras 
informações sejam acessíveis, no sentido da construção de um 
conhecimento permanente. 

As Tecnologias Assistivas apresentadas nesse curso objetivam 
promover a igualdade de oportunidades, a efetivação do acesso a 
uma Rede de Atenção à Saúde e qualificação do atendimento às 
pessoas com deficiência (temporária ou permanente; progressiva, 
regressiva ou estável; intermitente ou contínua) no Sistema Único 
de Saúde, com foco na responsabilidade sanitária por todos os 
cidadãos que residem no território da Unidade Básica de Saúde.

Todos os profissionais de saúde são convidados a conhecer e 
utilizar com deficiência, a Rede de Cuidados à Pessoa Para tanto, 
está sendo criada a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, 
com suas estratégias e serviços de atendimento às necessidades 
específicas de pessoas com deficiência auditiva, física, visual, 
intelectual, múltiplas deficiências e ostomizadas. Com essa Rede, 
estabelece-se a articulação dos serviços de saúde, com a garantia de 
ações de promoção à saúde, identificação precoce de deficiências, 
prevenção dos agravos, tratamento e reabilitação.

Para isso, são sugeridos os seguintes links e sites:

 » BRASIL. Ministério da Saúde. Portal da Saúde. Disponível 
em: <http://www.saude.gov.br>

 » BRASIL. Ministério da Saúde. Portal da Saúde. Rede de 
Cuidados à Pessoa com deficiência. Disponível em: <http://
www.saude.gov.br/pessoacomdeficiencia>

 » PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Coordenadoria Nacional 
para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. 
Disponível em: <http://www.cdv.gov.br/index.php?option=com_
content&view=article&id=25:coordenadoria-nacional-para-
integracao-dapessoa-portadora-de-deficiencia&catid=20:fotos&It
emid=2>

 » Página do Ministério da Educação. Disponível em: <http://
www.mec.gov.br>

 » Página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome. Disponível em: <http://www.mds.gov.br>

 » Página do Ministério dos Transportes. Disponível em: 
<http:// www.transportes.gov.br>

Consulte:

Técnica de construção do Ecomapa 
(AGOSTINHO, 2007).

Para saber mais 
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Seção3
O caso de Fernando

Fernando, de 31 anos, que vive em Curupira com sua mãe, 
é acompanhado por um centro de apoio diurno a pessoas com 
deficiência. Fernando tem o diagnóstico de paralisia cerebral e 
se locomove em uma cadeira de propulsão pelo acompanhante. . 
Sua fala se resume a palavras que expressam suas necessidades 
básicas, como por exemplo, mãe, fome, dói... À noite, como ele 
vive em uma área rural do município, é recebido por outra instituição 
comunitária para passar a noite. A cadeira de rodas foi fornecida 
pelo SUS e Fernando e sua mãe se sente acolhidos nas duas 
instituições. Nos finais de semana a família permanece em casa. 

Os dois serviços contam com poucos recursos e suspendem 
suas atividades nos períodos de férias dos profissionais e 
funcionários. A instituição diurna conta com um médico voluntário 
que reside no município e é um grande apoio para a família. Durante 
esses períodos, as pessoas acompanhadas têm que permanecer 
em casa, com o apoio da família. No caso de Fernando, a mãe 
trabalha e ele fica sozinho por determinado tempo e assim não 
consegue se alimentar regularmente. Assim, por mais de uma vez, 
durante as férias, esteve internado no hospital por desidratação e 
desnutrição.

A partir desse relato reflita e registre três ações, entre as 
seguintes, com as quais a equipe da Saúde da Família poderia 
intervir, buscando minimizar a situação:

• Identificação e busca de apoio à família por rede social 
(equipamentos sociais, cuidadores, etc.);

• Avaliação da implantação de órtese; 

• Internação compulsória;

• Orientação para acesso a recursos assistenciais e benefícios 
de programas e políticas públicas;

• Orientação e informação dos familiares sobre manuseio, 
posicionamento e as atividades da vida diária;

• Encaminhamento para serviços de reabilitação, para 
aquisição de tecnologia assistivas;

• Visitas domiciliares de acordo com o alto risco familiar;

• Discussão e construção de Projeto Terapêutico Singular com 
a equipe, profissionais de referência, família e comunidade;

• Avaliação do uso de meio auxiliar de locomoção.
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Resposta:

Identificação e busca de apoio à família por rede social 
(equipamentos sociais, cuidadores, etc.): identificação que 
pode ser realizada por entrevista com o auxílio da ferramenta do 
ecomapa. Alguns apoios importantes são parentes, amigos, igrejas, 
voluntários, vizinhos, entre outros.

Visitas domiciliares de acordo com o alto risco familiar: a família 
de Fernando é monoparental e precisa de apoio das equipes de 
saúde, bem como de profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (NASF), em especial o assistente social, fisioterapeuta 
e terapeuta ocupacional para as ações de prevenção e reabilitação. 
Além disso, a mãe que é a cuidadora precisa ser acompanhada na 
unidade de saúde nas suas necessidades de saúde.

Discussão e construção de Projeto Terapêutico Singular com a 
equipe, profissionais de referência, família e comunidade: é uma 
estratégia das equipes de Saúde da Família e com o apoio do NASF 
para desenvolver ações de saúde com o foco na articulação entre 
os níveis e serviços do sistema de saúde e integração com outros 
serviços, políticas e programas para alcançar a qualidade de vida e 
autonomia do cuidado. 
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Unidade 2 
Ampliação da Comunicação
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A linguagem oral é o recurso mais utilizado para as pessoas 
comunicarem entre si. Contudo, nem todos os indivíduos reúnem 
condições para utilizar a oralidade, tornando-se prioridade criar 
condições para que esta população encontre alternativas para 
minimizar, superar ou mesmo eliminar suas limitações, podendo, 
dessa forma, viver toda a plenitude pessoal, familiar e social. 

Entretanto, o termo linguagem é bem abrangente, referindo-se 
ao conjunto de símbolos que transmitem informação e envolvem, 
além da linguagem oral, gestos faciais e/ou corporais, linguagem 
de sinais e outros recursos que podem ser utilizados para auxiliar a 
comunicação. Independente da forma de linguagem, o importante é 
a pessoa ter a possibilidade de utilizar a linguagem para comunicar-
se e constituir-se como sujeito ativo no mundo. 

Ao final dessa Unidade 5 espera-se que você seja capaz de: 

• Conhecer os principais recursos e equipamentos de 
Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) e recursos 
de acessibilidade ao computador. 

• Aplicar os conceitos relacionados à CAA e aos recursos de 
acessibilidade ao computador. 

• Identificar usuários aptos a utilizar os recursos de CAA e de 
acessibilidade ao computador. 

• Orientar os usuários durante a adaptação ao uso e 
acompanhamento da recuperação funcional. 

• Referenciar e contrarreferenciar o usuário nos diversos 
níveis de atenção do SUS. 
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Seção1
Comunicação aumentativa e 
alternativa

A Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA)   disponibiliza 
uma gama de sistemas que permitem favorecer ou aperfeiçoar a 
comunicação. Pretende-se, deste modo, possibilitar às pessoas 
com deficiência na comunicação uma autonomia que lhes permita 
um desenvolvimento integral, capaz de levá-los a desenvolver suas 
potencialidades e ter um papel ativo na sociedade. Trata-se de uma 
estratégia, em última análise, de incluir e valorizar as diferenças 
pessoais. 

Um sistema suplementar e alternativo de comunicação é 
composto por um conjunto de técnicas e estratégias facilitadoras 
do processo comunicativo para o desenvolvimento cognitivo e o 
acesso à aprendizagem de conceitos, promovendo competências 
linguísticas e de comunicação para pessoas com déficits de 
linguagem expressiva e/ou compreensiva. 

Existem diversos sistemas de Comunicação Aumentativa 
e Alternativa, desde gestos ou signos manuais, quadros de 
comunicação baseados em sistemas de símbolos gráficos e até 
sistemas mais sofisticados, baseados no uso das tecnologias de 
informação e comunicação (TIC).

São várias as vantagens que aparecem associadas aos sistemas 
suplementares e alternativos de comunicação:

• Normalmente são de fácil aprendizagem;

• Respeitam diferentes ritmos pessoais;

• Não exigem grande coordenação motora;

• Requerem apenas o apontar e a confirmação do ouvinte;

• Ajudam na estruturação da linguagem e do pensamento.

O maior desafio é integrar as técnicas e estratégias à rotina 
pessoal da pessoa com deficiência, com recursos para todas suas 
necessidades comunicativas, condicionadas por diversas patologias. 
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Afasias

Deficiência intelectual

Autismo infantil

Paralisia cerebral

São distúrbios que afetam os aspectos de conteúdo, forma e uso da linguagem oral e escrita, 
em relação à sua expressão e/ou compreensão, como consequência de uma lesão cerebral; envolve 
os processos centrais de significação, seleção de palavras e formulação de mensagens. Este distúrbio 
é observado na expressão de símbolos por meio da comunicação oral, escrita (dislexias e agrafias 
adquiridas) ou gestual, tratando-se de uma dificuldade do paciente em lidar com elementos 
linguísticos. O paciente afásico com alteração predominante de componente expressivo e/ou 
compreensivo.

Apresenta atividade intelectual significativamente abaixo da média de normalidade pré-
estabelecida e que é associada a limitações de duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais 
como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, 
saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Pode dificultar a aprendizagem, 
comunicação, desenvolvimento da linguagem oral e escrita e sociabilidade. A deficiência intelectual 
resulta de uma variedade de fatores, que vão desde condições sindrômicas, lesões cerebrais, 
enfermidades que provocam alterações de âmbito físico, sensorial e/ou neurológico, dentre outros. 
Todo esse conjunto de situações tem como fator resultante comum disfunções cognitivas e de 
linguagem, resultando em dificuldades nos processos de comunicação e aprendizagem.

É considerado uma síndrome neuropsiquiátrica. Embora uma etiologia específica não tenha sido 
identificada, estudos sugerem a presença de alguns fatores genéticos e neurobiológicos que podem 
estar associados ao autismo (anomalia anatômica ou fisiológica do Sistema Nervoso Central - SNC; 
problemas constitucionais inatos, predeterminados biologicamente). Fatores de risco psicossociais 
também foram associados. Nas diferentes expressões do quadro clínico, diversos sinais e sintomas 
podem estar ou não presentes, mas as características de tendência ao isolamento e à imutabilidade 
de condutas estão sempre presentes. O quadro, inicialmente, foi classificado no grupo das psicoses 
infantis. Na tentativa de diferenciação da esquizofrenia de início precoce, prevaleceu o conceito de 
que os sinais e sintomas podem ser observados a partir de 2 ou 3 anos de idade, e os três principais 
grupos de características são: problemas de comunicação (linguagem); problemas na interação social; 
e problemas no repertório de comportamentos (restrito e repetitivo), o que inclui alterações nos 
padrões dos movimentos.

Descreve um grupo de desordens permanentes do desenvolvimento do movimento e postura 
atribuído a um distúrbio não progressivo que ocorre durante o desenvolvimento do cérebro fetal 
ou infantil, podendo contribuir para limitações no perfil de funcionalidade da pessoa. A desordem 
motora na paralisia cerebral pode ser acompanhada por distúrbios sensoriais, perceptivos, cognitivos, 
de comunicação e comportamental, por epilepsia e por problemas musculoesqueléticos secundários . 
Estes distúrbios nem sempre estão presentes, assim como não há correlação direta entre o repertório 
neuromotor e o repertório  cognitivo, podendo ser minimizados com a utilização de tecnologia 
assistiva adequada à pessoa com paralisia cerebral.

Esta condição engloba um grupo heterogêneo quanto à etiologia, aos sinais clínicos e à severidade 
de comprometimentos. No que tange  à etiologia, incluem-se os fatores pré-natais (infecções 
congênitas, falta de oxigenação etc.); fatores perinatais (anoxia neonatal, eclâmpsia etc.); e fatores 
pós-natais (infecções, traumas etc.) . Os sinais clínicos da paralisia cerebral envolvem as  alterações 
de tônus e presença de movimentos atípicos e a distribuição topográfica do comprometimento . A 
severidade de  comprometimentos da paralisia cerebral está associada às limitações das  atividades 
e à presença de comorbidades . 

Apesar de se reconhecer que crianças e adultos com paralisia  cerebral frequentemente 
apresentem mudanças de padrão nas manifestações clínicas, devem ser excluídos os distúrbios 
transitórios. Esta nova definição não determina um teto de idade específica, entretanto, reforça a 
ideia de que os distúrbios devem ter ocorrido bem cedo no desenvolvimento  biológico da criança, 
antes de se ter as  funções desenvolvidas (andar, manipular objetos etc.), assim, os 2 ou 3 primeiros 
anos de vida são os períodos mais importantes para resultar os distúrbios da paralisia cerebral.

Os distúrbios sensoriais, perceptivos e cognitivos associados podem envolver a visão, a 
audição, o tato, e a capacidade de interpretar as informações sensoriais e/ou cognitivas e podem ser 
como consequência de distúrbios primários, atribuídos à própria paralisia cerebral ou a distúrbios 
secundários, como consequência das limitações de atividades que restringem o aprendizado e o 
desenvolvimento de experiências sensório-perceptuais e cognitivas.

A comunicação expressiva, receptiva e a habilidade de interação social podem estar afetadas 
na paralisia cerebral por distúrbios primários ou secundários. Entre as alterações comportamentais e 
mentais podem ocorrer distúrbios do sono, transtornos do humor e da ansiedade. É comum a presença 
de diversos tipos de crises convulsivas. Os problemas musculoesqueléticos secundários, contraturas 
musculares e tendíneas, rigidez articular, deslocamento de quadril, deformidade na coluna podem se 
desenvolver ao longo da vida e estão relacionados ao crescimento físico, à espasticidade muscular, 
entre outros.
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Parte 1. A comunicação aumentativa e 
alternativa

No Brasil, não há uma nomenclatura única, sendo utilizadas: 

• Comunicação Suplementar e/ou Alternativa  (CSA), ou 

• Comunicação Aumentativa e Alternativa  ou

• Comunicação Alternativa e Ampliada  (CAA). 

Atenção
A utilização dos termos aumentativa, suplementar ou ampliada é importante 
para evidenciar que os recursos não precisam ser usados como alternativa para 
a comunicação oral, mas também como recursos auxiliares de comunicação.

Parte 2. Sistemas de comunicação 
aumentativa e alternativa

Um sistema suplementar e alternativo de comunicação é 
composto por um conjunto de técnicas, estratégias facilitadoras 
do desenvolvimento cognitivo e do acesso à aprendizagem 
de conceitos, enriquecimento de vocabulário, aumentando 
competências linguísticas e de comunicação, por pessoas com 
déficits severos de linguagem ou fala. Existem diversos sistemas 
de Comunicação Aumentativa e Alternativa, desde gestos ou 
signos manuais, a quadros de comunicação baseados em sistemas 
de símbolos gráficos e até sistemas mais sofisticados baseados no 
uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s).

Para a comunicação a pessoa com deficiência pode usar 
sistemas que não necessitam de ajuda externa, que são as formas 
de intervenção na comunicação onde o usuário utiliza do seu próprio 
corpo: a língua de sinais; os gestos; o apontar; o sorrir; o piscar de 
olhos; as vocalizações; o vocalizar; a escrita.

Entretanto, em muitas situações são necessários sistemas que 
necessitam de ajuda externa, que são as formas de intervenção em 
que o usuário utiliza recurso externo ou meio auxiliar (MA).

• Recursos de baixa tecnologia: objetos; retratos; sistemas 
gráficos; Braille; prancha de letras, palavras e frases.

• Recursos de alta tecnologia: gravador; máquina de escrever; 
comunicador; computador; tablets, etc.

g
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Os símbolos são de quatro tipos:

Figura 3 - Exemplos de símbolos pictográficos

Fonte: Friche & Reis, 2013.

Pictográficos

Arbitrários

Arbitrários

Ideográficos

Desenhos que parecem com aquilo que desejam simblizar (figura 3).

Grupos de símbolos agrupados para representar objetos ou ideias.

Desenhos que não têm relação pictográfica entre a forma e aquilo que desejam simbolizar.

Desenhos que simbolizam a ideia de uma coisa, criam uma associação gráfica entre o símbolo 
e o conceito que ele representa.

Para a utilização da Comunicação Suplementar e/ou Alternativa 
(CSA) o usuário da CSA sinalizará a mensagem que deseja expressar, 
apontando para o recurso externo que será organizado para ele 
(pranchas com símbolos, letras, palavras, objetos, miniaturas), 
além de utilizar seus gestos, vocalizações e demais expressões 
particulares. A CSA é o uso integrado de todos os recursos de 
comunicação que são organizados de forma personalizada. Por isso 
é chamado de sistema multimodal.
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Sistemas de símbolos gráficos
Existem vários sistemas de símbolos gráficos, conhecidos 

internacionalmente e utilizados para a confecção de pranchas e 
cartões de comunicação. Os mais utilizados no Brasil são:

Bliss (Blissymbolics)

O primeiro a ser utilizado no país, é um sistema suplementar e/ou alternativo gráfico-visual. O 
sistema Bliss é formado por um conjunto de símbolos que podem representar conceitos abstratos, 
convergindo significados em configurações, de uma forma dinâmica. O significado de cada símbolo é 
aprendido em relação à lógica que envolve o sistema como um todo. 

Estes símbolos são feitos de formas gráficas básicas e cada símbolo possui um significado ou 
conceito inerente a ele (Figura 5). Podem ser combinados de diversas maneiras para formar novos 
significados e, desta forma, criar um complexo sistema que pode expressar as mais diversas ideias, 
por meio de frases complexas, frases simples ou mensagens telegráficas que serão determinadas pela 
capacidade do usuário e pelo contexto comunicativo.
PCS (Picture Communication Symbols)

O PCS é um sistema gráfico visual de comunicação que reúne desenhos e símbolos permitindo 
ainda o acréscimo de fotografias, figuras, palavras escritas ou até a combinação destes (Figura 4). 
O PCS foi desenvolvido por Roxana Mayer Johnson nos EUA em 1981, com o objetivo de ampliar os 
materiais existentes até então. É utilizado por indivíduos com comprometimento na fala em diversos 
graus, desde uma alteração articulatória que dificulte a compreensão (fala ininteligível) até a ausência 
de fala funcional. É mais apropriado em casos em que é esperado um nível comunicativo simples, 
pois oferece recursos basicamente pictográficos, e vem sendo mais utilizado com indivíduos que 
apresentam defasagem cognitiva e de aquisição de linguagem. Existe nos tamanhos 2 x 2, 3,5 x 3,5 
e 5 x 5 cm.

PIC (Pictogram Ideogram Communicatio

O sistema PIC foi originado no Canadá para diminuir as dificuldades na discriminação de 
figura-fundo. Nos países onde o PIC é usado (Canadá, EUA, Noruega, Dinamarca, Portugal e Brasil) 
acabou por substituir a semantografia Bliss para usuários com retardo mental ou distúrbios de 
linguagem mais graves. O PIC, dependendo do idioma, é atualmente composto por 400 a 1.300 
símbolos pictográficos em contraste (branco/preto), separados por campos semânticos, onde todos 
os usuários têm a mesma prancha, respeitando sua organização. Consiste em desenhos estilizados 
que formam silhuetas brancas sobre um fundo preto. O significado está sempre escrito em branco 
sobre o desenho. O sistema PIC não apresenta tantas dificuldades como o sistema Bliss. Tanto pais 
como profissionais acham que é de fácil de compreensão e o seu uso generaliza-se rapidamente. 
Todavia, os pictogramas, tanto os do sistema PIC como outros, são menos flexíveis, permitindo uma 
comunicação mais limitada, em alguns aspectos, que os signos Bliss. Existem apenas 400 signos PIC 
na versão portuguesa (1989) e a construção de novas palavras ou a formação de frases nem sempre 
é fácil. Os signos PIC podem ser complementados com signos de outros sistemas, sempre que os 
utilizadores precisem de novos signos que não se encontrem disponíveis no sistema PIC (TEZCHNER; 
MARTINSEN, 2002).

Este sistema apresenta, sobretudo, símbolos pictográficos, mas também alguns símbolos 
ideográficos. Os símbolos pictográficos referem-se a objetos ou situações que podem ser 
esquematizados com características muito iconográficas. O seu grau de iconicidade torna-os fáceis de 
serem apreendidos e memorizados. Destina-se a ser utilizado por pessoas com problemas de baixa 
visão e deficiência intelectual, que tenham problemas de comunicação. Os símbolos estão agrupados 
segundo os temas (Figura 4): Pessoas, partes do corpo, vestuário e utensílios pessoais, casa, casa de 
banho, cozinha, comida, guloseimas (FERREIRA; PONTE; AZEVEDO, 1999).

Widgit Rebus

Os símbolos Widgit Rebus são usados com todas as faixas etárias, em diferentes níveis de 
habilidade; entretanto nem todos os símbolos são necessariamente apropriados para todas as 
pessoas. Os símbolos Widgit Rebus têm três níveis:

Primeiro nível: substantivos, símbolos que não precisam ser aprendidos (Figura 8).

Segundo nível: verbos, tempos verbais, profissões, símbolos que requerem algum aprendizado 
de estrutura visual - por exemplo, um círculo indica “pertence a mim”, assim uma mulher dentro de 
um círculo é Mãe (Figura 7).

Terceiro nível: símbolos abstratos, pronomes, conjunções, comparativos e superlativos, verbos 
irregulares - partes mais difíceis da fala usados em estruturas de sentença complexa (Figura 10). 
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O PCS se popularizou com imensa facilidade devido a facilidade 
de compreensão dos símbolos e sua adequação a crianças com 
atrasos cognitivos. 

Para alguns sistemas gráficos, como o PCS e o Bliss, existe 
uma padronização de cores para cada categoria de símbolos, uma 
vez que isto facilita a localização dos símbolos. A padronização mais 
utilizada é a mostrada no Quadro 2 e na Figura 4.

Categoria do símbolo Cor
Social Rosa
Pessoas Amarelo
Verbos Verde
Nomes Laranja
Descritivo (adjetivos e 

advérbios)
Azul

Variedades Branco

Quadro 2- Esquema de cores utilizado no sistemas gráficos Comunicação 
Suplementar e/ou Alternativa (CSA)

Fonte: Friche & Reis, 2013.

Figura 4 - Padronização de cores para cada categoria de símbolos

Fonte: Friche & Reis, 2013.
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Todos os sistemas apresentam a palavra escrita acima do 
símbolo (linha superior), o que facilita a compreensão por todos 
e a ampliação do campo de comunicação. A Figura 5 mostra os 
símbolos de diferentes sistemas.

Figura 5 - Comparação entre sistemas de comunicação aumentativo e/ou 
alternativo

Fonte: GILL, 1997b.

Você sabia...
Você sabia que os símbolos Bliss podem ser de diferentes tipos: Símbolos 
pictográficos, Símbolos arbitrários, Símbolos ideográficos, Símbolos compostos 
(com apontadores: >, < ou indicadores (x Indicador de plural, v Indicador de 
adjetivo ou advérbio, ̂  Indicador de ação (tempo presente)), Indicador de tempo 
passado, (Indicador de tempo futuro).

Figura 6 - Prancha pequena com símbolos Bliss

Fonte: Friche & Reis, 2013.
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Os símbolos PIC estão agrupados segundo os temas (Figura 
7): Pessoas, partes do corpo, vestuário e utensílios pessoais, casa, 
casa de banho, cozinha, comida, guloseimas (FERREIRA; PONTE; 
AZEVEDO, 1999).

Figura 7 - Símbolos PIC (Pictogram Ideogram Communication)

Fonte: Friche & Reis, 2013.

Figura 8 - Símbolos Widgit Rebus de primeiro nível

Fonte: CNOTI, 2013

Figura 9 - Símbolos Widgit Rebus de segundo nível

Fonte: CNOTI, 2013
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Figura 10 - Símbolos Widgit Regus de terceiro nível

Fonte: CNOTI, 2013

Figura 11 - Símbolos Widgit Regus: exemplo de escrita

Fonte: CNOTI, 2013

Parte 3 - O trabalho com Comunicação 
Aumentativa e Alternativa (CAA)

Ao tomar a decisão de utilizar a Comunicação Aumentativa e 
Alternativa (CAA) é importante que o profissional de saúde já tenha 
desenvolvido as noções: 

Permanência do objeto

Causa e efeito

Noção espacial

Noção de tempo
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Para começar o trabalho são necessários:

Assim, as seguintes etapas devem ser cumpridas:

Identificar as NECESSIDADES do indivíduo pra se comunicar

Obter informação geral

Entrevistar a família

Envolver TODA a equipe

Observar o indivíduo

Entrevistar o indivíduo

Avaliar a Linguagem

Combinar as habilidades com as características do Sistema

Implementar o sistema

Avaliar resultados

Conhecimento do indivíduo

Conhecimento do meio
Identificar as necessidades,  as habilidades,  os objetivos e  as expectativas.

Identificar as pessoas, onde usuário irá utilizar o recurso,  e os sistemas disponíveis.

Conhecimento dos recursos

Conhecer opções, meio, indivíduo, facilitador, habilidade, necessidade, expectativa, símbolos, 
recursos, técnicas, estratégias, objetivo de comunicação, plano de ação, construção de prancha, 
implementação.
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Avaliação: Para essa etapa pode ser necessário utilizar os 
recursos de entrevistas, avaliações padronizadas, avaliações formais 
específicas e questionário para melhor análise da rotina em casa e/ 
ou na escola (Quadro 3).

Atenção
• Avaliar em seu meio natural

• Avaliação ocorre onde existe expectativa do indivíduo atuar

• Avaliação deve dar importância ao que o indivíduo pode fazer e não 
o que ele/ela não pode fazer

Avaliação pela entrevista

Como o cliente se comunica? O que o cliente comunica? Quando 
é que o cliente se comunica? Com quem o cliente se comunica? 
Quais são as habilidades visuais, auditivas e perceptivas do cliente? 
Quais são as habilidades motoras? Qual é a atitude frente à 
comunicação? O cliente conhece algum sistema(s) de comunicação 
alternativa? O que ele precisa comunicar? O que ele não consegue? 
Quando? Onde? Qual é o sistema ideal de comunicação?

Avaliação através de atividades estruturadas e/ou não 
estruturadas

• Como o cliente se relaciona e se comunica com o avaliador.

• Função motora (global e fina).

• Função sensorial e perceptiva.

• Função cognitiva e de aprendizado: Como aprender melhor? 
Reconhecer fotografias, desenhos, formas abstratas 
(círculo, quadrado)? Reconhecer letras, capacidade de 
discriminar palavras simples? Atenção, compreensão 
de causa e efeito, habilidade de expressar referência, 
habilidade de fazer escolha, compreensão da permanência 
de objeto, possuir representação simbólica.
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Quadro 3 - Um esquema prático de avaliação

Fonte: Friche & Reis, 2013.

A - método atual de comunicação:

a – Interesse em se comunicar

b – Usa a fala para se comunicar

c – É compreendido pelos outros

d – Vocabulário expressivo do aluno

e – Faz uso de gestos para se comunicar

f – Faz uso de vocalizações para se comunicar

B - tipos de coisas que são comunicadas

a – Interesse em se comunicar

b – Oferece ou pede informações

c – Refere-se a eventos do passado ou futuro

C - funções perceptivas e cognitivas

a- Modalidade visual

b- Modalidade Auditiva

c- Desenvolvimento intelectual 

 - Reconhecimento e nomeação de objetos

 - Representação

 - Noção de figura-fundo e pareamento

D - capacidade física 

a - Mobilidade

b - Controle de cabeça

c - Sentado

d - Mecanismo da fala

e - Controle de braços, mãos, dedos

E- desenvolvimento sócio emocional 

a - Interação Social

b - Ambientes Sociais de Interação

c - Compreensão

Sugestões para o questionário para 
professores para complementação de dados

a – Levantar qual a dificuldade de 
comunicação na escola

b- Quais as demandas de comunicação 

c - Qual o vocabulário necessário para que ele 
se expresse na sala de aula

d – Qual a rotina da escola

e – Observações que desejar fazer

Planejar o trabalho da CAA
Depois de realizadas as etapas de entrevista, avaliação e 

complementação de dados com a escola, o profissional deve 
procurar responder as seguintes questões para planejar o trabalho 
de CAA com a pessoa com deficiência:

a) Essa pessoa é um candidato ao trabalho de CAA? Por quê?

b) Qual o sistema de CAA mais adequado para se trabalhar com 
essa pessoa?

c) Quais os recursos mais adequados para esse trabalho?

d) Qual a abordagem de trabalho a ser adotada em curto prazo, 
médio prazo e longo prazo?

e) Outras especificações do trabalho a ser desenvolvido com essa 
pessoa?
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Parte 4 - Estratégias de apresentação 
e implementação

Cada prancha é individualmente planejada junto com a equipe, 
levando-se em consideração várias necessidades do usuário e as 
questões ponderadas anteriormente. Podem existir vários tipos de 
pranchas (Figura 11 e 12). Não existe um modelo único. O indivíduo 
pode ter sua prancha de comunicação e ter outras pastas para 
ampliação de vocabulário.

Parte 5. Pranchas de comunicação

Funcionalidade, Criatividade, Relação

Desenvolver um plano de trabalho com

Deve-se trabalhar o ambiente natural do indivíduo, porque se demonstra imediatamente a 
utilidade do recurso ao indivíduo no seu dia a dia minimiza os problemas de transferir aprendizado 
para situações reais:

Planeje sessões de utilização dos recursos para serem cheias de interações naturais.

Combine o uso das pranchas de comunicação com outros modos de expressão.

Utilize símbolos altamente motivadores para iniciar a apresentação.

Trabalhe com os parceiros de comunicação tanto quanto com o usuário do recurso.

Encoraje a vocalização relaxada.

Estruture as atividades de uso dos recursos, respeitando os sujeitos e suas preferências

Imersão em símbolos

Estimulação da linguagem com auxílios

Métodos para atrair a atenção

Atuar em equipe na CAA: 

Fonoaudiólogo: linguagem como objeto de trabalho;

Terapeuta ocupacional: meio de acesso, recursos para uso funcional;

Fisioterapeuta: controle corporal;

Pedagogo: uso sistemático do sistema no dia a dia da escola;

Psicólogo: suporte emocional para o indivíduo e família em relação 

ao prognóstico de fala funcional.
Atuar na sequência de desenvolvimento do concreto ao abstrato

Objetos reais: o aluno poderá fazer escolhas “apontando” para objetos reais, como a roupa que 
deseja vestir, o material escolar que deseja utilizar, o alimento que escolherá ou o produto que deseja 
comprar na prateleira do supermercado.

Miniaturas: são utilizadas com alunos que apresentam dificuldade de reconhecer e significar 
símbolos gráficos e também com alunos cegos ou com baixa visão, onde os relevos das miniaturas os 
auxiliam a reconhecer o objeto e assim confirmar a mensagem que desejam expressar. As miniaturas 
podem ser apresentadas uma a uma ou em grupos organizados em pranchas de comunicação.

Objetos parciais: utilizados em situações onde os objetos a serem representados são muito 
grandes. Nestes casos, a utilização de parte do objeto pode ser muito apropriada. Por exemplo, usar 
um mouse ou um CD para representar o computador ou um controle remoto para dizer que quer 
assistir à televisão.

Fotografias: podem ser utilizadas para representar objetos, pessoas, ações, lugares, sentimentos 
ou atividades. Podemos também criar pranchas de comunicação com fotografias recortadas de 
revistas e com rótulos de produtos.

Símbolos gráficos: há uma série de bibliotecas de símbolos gráficos que foram desenvolvidos 
para facilitar a comunicação e que com eles são construídas as pranchas e cartões de comunicação.

Escrita: é um sistema gráfico, composto de signos que permite distinguir e especificar o sentido 
das palavras. É uma importante forma de comunicação social e, também de expressão.
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Figura 12 - Pranchas com símbolos gráficos

Fonte: Friche & Reis, 2013.

Figura 13 - Pranchas com símbolos, letras e palavras

Fonte: Friche & Reis, 2013.

Leitura Obrigatória
Para saber mais sobre pastas de comunicação, LEIA: 

Portal de ajudas técnicas sobre educação. Equipamentos e material 
pedagógico especial para educação, capacitação e recreação da pessoa 
com deficiência física. Disponível em:

<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/comunicacao.pdf >

Atendimento educacional especializado. Deficiência física. 

Disponível em:

 <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/aee_df.pdf >
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Posicionamento da prancha:
Para posicionar a prancha, primeiramente precisamos considerar 

qual o tipo de local está prancha deverá ficar, bem como se a criança 
deverá ter mais de uma (Figura 12). As opções são: zippy, álbuns, 
cardápios, pranchas de mesa com tampa de acrílico; pranchas em 
porta livros, comunicadores, eye gaze; caderno de comunicação; 
pastas próprias (modelos do laboratório); prancha com contact 
colada na mesa. 

Figura 14 - Porta pranchas, planos inclinados, plano vertical imantado

Fonte:  EXPANSÃO, [2013] e Friche & Reis, 2013.

Posicionamento dos símbolos
 A disposição dos símbolos na prancha pode ser organizada 

(Figura 13) de forma a atender:

• Uma sequência utilizada na fala: Pronomes e nomes 
(substantivos) - verbos - advérbios - preposições 

• A organização dos símbolos dentro de categorias funcionais 
como, por exemplo, símbolos referentes a refeição, 
vestuário. 

• Uma disposição em ordem alfabética. 

Figura 15 - Pranchas de comunicação alternativa

Fonte: Friche & Reis, 2013.
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Parte 6. Recursos e adaptações

As adaptações para apontar os símbolos podem ser apontadores 
de cabeça, apontadores de mão, capacetes apontadores (Figura 
16), etc.

Figura 16 - Adaptações para apontar símbolos

Fonte: Expansão, [2013]   e Friche & Reis, 2013.

Os comunicadores ou prancha eletrônica de comunicação são 
equipamentos eletrônicos com sintetizador de voz (tipo vocalizador) 
com teclas configuráveis que associam a imagem ao som. Pode ser 
utilizado com diferentes combinações de palavras. 

A utilidade de um comunicador (prancha eletrônica de 
comunicação) é para que o paciente possa ter uma voz, chamar 
atenção, falar em público e com outras pessoas, falar no telefone, 
ter mensagem pré-gravada, facilitar o processo de aprendizado do 
significado dos símbolos e servir de alternativa para aqueles que não 
se adaptam a outros dispositivos. Alguns tipos de comunicadores 
encontrados atualmente no Brasil são mostrados na Figura 15.

Figura 17 - Modelos de comunicadores

Fonte: Friche & Reis, 2013 e CLIK , 2012.
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Para a utilização de brinquedos com acionadores (Figura 16) a 
proposta é dar a iniciativa, o controle da situação para a criança, 
preparar para o trabalho de CAA e de informática e com o objetivo 
de desenvolver: sim/não; o que quer / o que não quer; causa / efeito; 
controle da situação; trabalhar a iniciativa.

Figura 18 - Brinquedos com acionadores

Fonte: Friche & Reis, 2013.

Livros adaptados com símbolos e adaptadores servem para 
estimular o usuário da CAA na compreensão de histórias, facilitando 
o manuseio do livro pela adaptação com clips e emborrachado e 
auxiliando também para associar a figura do livro ao símbolo de 
CAA (Figura 19).

Figura 19 - Livros adaptados com passador e símbolos

Fonte: Friche & Reis, 2013.
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Seção2
Recursos para acesso ao 
computador

Nos dias de hoje, dificilmente encontramos um lugar onde 
não haja computador, uma das mais importantes invenções do 
século XX. Desde o aparecimento do primeiro computador até 
a atualidade, a tecnologia relacionada à informática sofreu um 
vigoroso desenvolvimento, tanto no que se refere a softwares 
quanto a hardwares. 

Da mesma forma, a acessibilidade a essa tecnologia aumentou 
de tal modo, que hoje se observa a utilização do computador em 
praticamente todas as camadas sociais, em todas as partes do 
planeta, para atender aos mais variados objetivos.

O objetivo dessa seção é mostrar a importância e o significado 
do uso da informática (adaptada ou não a situações especiais) 
como recurso para a comunicação escrita   como recurso para a 
comunicação escrita com letras ou com símbolos para pessoas 
com deficiências.

O computador como recurso terapêutico pode ser utilizado para 
estimular o desenvolvimento da iniciativa e autonomia do paciente. 
Características como organização e seleção de elementos de 
linguagem e de atividades no computador auxiliam na ampliação da 
capacidade de raciocínio matemático, na resolução de problemas 
do cotidiano e no incremento da flexibilidade do pensar.

Parte 1. Etapas importantes no 
desenvolvimento das atividades com o 
computador

Você sabia que...
A experiência com a informática pode levar o usuário a vivenciar o prazer 

do sucesso  nas suas conquistas em situações desafiadoras, configuradas nas 
atividades como desenhar, colorir, escrever,  com o intuito de comunicar-se.
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A informática pode ser utilizada como importante coadjuvante 
tanto no tratamento como na educação de crianças, adolescentes, 
adultos e idosos. Além do computador ser estimulante e atrativo, 
muitos dos softwares disponíveis exigem que o usuário:

• organize seu comportamento e suas ações comunicativas;

• esteja atento e concentrado;

• faça comparações com situações já vivenciadas;

• busque na memória dados importantes para realizar uma 
atividade proposta;

• interaja com o terapeuta, com outra pessoa, ou mesmo 
com o próprio programa; e

• expresse seus desejos e sentimentos.

Para pessoas que apresentam dificuldades em expressar-
se graficamente (escrever, desenhar, colorir) através de recursos 
próprios, a informática oferece possibilidades que programam a 
oportunidade desta ação sem a interferência de terceiros, o que 
faz com que os usuários sintam-se mais valorizados, acreditem 
mais em suas capacidades e apresentem, muitas vezes, melhora 
na autoestima.

A informática adaptada para a pessoa com deficiência pode 
ser usada como um recurso terapêutico/educacional através da 
utilização de softwares educativos ou adaptados e dispositivos 
periféricos especiais.

Assim,  a informática pode ser utilizada como importante 
coadjuvante no tratamento e na educação de crianças, adolescentes 
e adultos, uma vez que, além do computador ser estimulante e 
atrativo, muitos dos softwares disponíveis exigem que o usuário 
organize seu comportamento e suas ações, esteja atento e 
concentrado, faça comparações com situações já vivenciadas, 
busque na memória dados importantes para realizar uma atividade 
proposta, interaja com o terapeuta, com outra pessoa, ou mesmo 
com o próprio programa especial, e, de modo geral, tenha sempre 
a oportunidade de expressar seus desejos e sentimentos.

Para se ter um resultado eficaz com o uso do computador, essa 
intervenção precisa ser bem planejada e definida, e para tanto, REIS; 
SAMPAIO (2008) sugerem a observância da seguinte sequência de 
etapas:

• Definição de objetivos.

• Definição da atividade a ser realizada e os passos que serão 
necessários para a concretização da mesma.
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• Planejamento das estratégias e recursos que serão 
utilizadas durante o atendimento.

• Utilização de material concreto e do próprio corpo para 
experimentar, de forma o mais real possível, os conceitos 
que surgirão no monitor do computador.

• Busca de conexões com as experiências individuais e 
grupais já vivenciadas, para garantir a aprendizagem e a 
adequação da atividade realizada.

• Avaliação periódica do trabalho realizado e em 
desenvolvimento.

Parte 2. Acessibilidade ao computador

REIS e SAMPAIO (2008) afirmam que a acessibilidade ao 
computador pela pessoa com deficiência pode ser resolvida de 
quatro formas, dependendo da necessidade do usuário. São elas:

• Recursos de acessibilidade  disponibilizados pelo próprio 
sistema operacional instalado na máquina.

• Adaptações intermediárias entre o computador e o usuário.

• Adaptações no próprio computador.

Seguem alguns exemplos dessas adaptações (Quadro 4):

Pulseira de peso 
– para auxiliar a 
estabilização do 
punho e facilitar 
o movimento das 
mãos

 
Estabilizador de 
punho e polegar 
para facilitar o 
posicionamento 
do punho 
e polegar 
proporcionando 
a digitação

 
Posicionadores 
de punho e 
polegares e 
facilitadores de 
função

 
Posicionadores 
de punho e 
polegares e 
facilitadores de 
função

Quadro 4 - Adaptações intermediárias entre o computador e o usuário

Fonte: Expansão, 2013. 
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 Adaptações no próprio computador: São necessárias 
quando os recursos de adaptação no próprio corpo não forem 
eficazes ou suficientes para que a pessoa com deficiência consiga 
desempenhar uma função no computador (REIS; SAMPAIO, 2008). 
Como exemplos dessas adaptações podem-se citar os teclados 
apresentados na Figura 18 e no Quadro 5 que podem ser dos tipos: 

a)  teclados com placas de acrílicos (colmeias), 

b)  adesivos com letras maiores e com alto contraste para 
facilitar visualização e 

c)  teclados especiais: teclados reduzidos, ampliados ou 
alternativos.

Figura 20 - Teclado com colmeia de acrílico transparente

Fonte: Friche & Reis, 2013.

Teclado colorido infantil com 
teclas maiores e colmeia

Auxilia as pessoas com 
limitações na coordenação de 
movimentos de mãos a localizar 
as teclas no teclado e facilita a 
aprendizagem no teclado

 Teclados inteligentes

Apresentam várias pranchas 
e acordo com as necessidades 
do cliente e várias formas de 
usabilidade.
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Teclado colorida infantil com 
ou sem colmeia.

As teclas coloridas facilitam 
para que as crianças com 
deficiências diferenciem onde 
estão as letras das outras teclas

Porta teclado inclinado com antiderrapante

Fonte: Expansão, 2013. 

Mouses especiais ou adaptados (Quadro 6), nos tipos (a)mouses 
especiais; (b) mouse com acionadores; (c) mouse com roletes – 
roller mouse; (d) mouses em formato diferenciados: caneta, de bola 
ou com características lúdicas;(e) plug mouse adaptado.

Mouse adaptado

Mouse com acesso para 
acionadores.

Mouse com botões de toque

Quatro botões com 
movimentos do cursor para direita, 
esquerda, acima e abaixo. 

Botões que simulam as teclas 
direita e esquerda do mouse 
convencional. 

Botão com função “arrastar”. 

Botão para regular velocidade 
do cursor.

Quadro 6 - Mouses especiais
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Roler mouse 

Este equipamento substitui 
o mouse convencional utilizando 
barras de rolagem para a 
movimentação da seta do mouse.

Mouse com diversos 
acionadores

Cada função do mouse é 
realizada por um dos acionadores.

Fonte: Friche & Reis, 2013.

 Acionadores
Os acionadores auxiliam a pessoa com dificuldade motora a 

acessar o computador através de sistemas de “varredura” ou 
escaneamento ou da acessibilidade compatível com Windows, 
Linux e Mac (para isso é necessário também um mouse adaptado) e 
servem também para ligar e desligar objetos através de adaptações, 
como em brinquedos movidos a pilha.

Principais tipos de acionadores são: acionador de pressão, 
acionador de tração, acionador de voz, acionador de sopro, acionador 
de sucção, acionador táctil, acionador infravermelho, acionador 
óptico (Quadro 6).
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Acionador de pressão

Produzem retorno auditivo (clique) 
e tátil.

Acionador de pressão micro 

Produz retorno auditivo (clique) e 
tátil

Acionador de pressão

Acionador confeccionado em 
madeira, com capas de diferentes cores, 
possui antiderrapante na sua parte 
inferior e pode ser utilizado tanto em 
brinquedos com entrada PS2 ou em 
Mouses adaptados 

Acionador digitopalmar

O usuário precisa ter apenas a 
função de fechar a mãe e ter um pouco 
de força para apertar o acionador

Acionador de pressão

O usuário precisa apenas conseguir 
puxar a cordinha

Acionador para brinquedos e 
mouse

Possui borracha antiderrapante e 
paleta para fixação com parafusos

Fonte: PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, [2013] e 
Arquivo pessoal das autoras, 2013.
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 Tela sensível ao toque: para facilitar a compreensão de causa 
e efeito na execução de funções em jogos e demais programas 
especiais, os monitores permitem ao usuário, através de simples 
toques na superfície da tela, executar várias funções, inclusive as 
de um mouse comandando diretamente as atividades. 

 Programas especiais
São programas desenvolvidos com sistemas que facilitam as 

pessoas com deficiência utilizarem o computador com objetivo 
determinado, tais como: comunicação, escrita e atividades lúdicas, 
entre outras.

Programas com escaneamento ou varredura (Figura 19): Estes 
programas apresentam um sistema de varredura ou escaneamento 
automático, nos quais as letras são acessadas unitariamente ou em 
conjunto, por meio de comandos automáticos, permitindo a escolha 
e individualização de cada tecla com grande clareza. 

O usuário, ao ter a intenção de selecionar alguma posição 
específica na matriz (letra ou outra função), deve operar o acionador 
acoplado à peça de hardware que o conecta ao computador 
executando um movimento de varredura – horizontal seguida de 
vertical da tela que o levará ao local escolhido. A varredura será 
realizada linha por linha e depois coluna por coluna, de modo que 
na intersecção das mesmas se encontre a posição desejada na tela. 
Alternativamente, poder-se-á fazê-lo percorrendo-se a tela passo a 
passo até se atingir o local selecionado. Ou diretamente, através 
de posicionamento adequado do cursor na posição selecionada 
seguida do acionamento do botão clique do mouse ou através de 
um joystick. A velocidade da varredura poderá ser ajustada de forma 
a atender às características de cada usuário (REIS; SAMPAIO, 2008).

Figura 21 - Teclado virtual com escaneamento automático

Fonte: Friche & Reis, 2013.
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 Recursos no próprio computador (opções de acessibilidade 
em sistemas operacionais):

Existem também diversos programas disponíveis no mercado 
para tornar o computador acessível às pessoas com deficiências. 
Pode-se também criar programas especiais como uso de outros 
softwares disponíveis, nos quais os sons, imagens e movimento 
podem ser associados. São exemplos destes os livros virtuais, 
pranchas de comunicação com sistema de varredura, entre outros 
como:

• Tela com alto contraste, o uso do teclado numérico como 
mouse e o uso de várias funções do teclado.

• Recursos de acessibilidade do MS Windows®:

- Teclado virtual;

- Lupa;

- Narrador.

É importante ressaltar que a escolha correta dos programas 
de reabilitação para a pessoa com deficiência, é muito importante, 
tanto quanto a adequação dos recursos selecionados, e a forma 
de realizar o trabalho. Aliados a tudo isso é de fundamental 
importância a clareza dos objetivos a serem alcançados com a 
pessoa com deficiência, bem como a mediação que será realizada 
pelo profissional que o acompanha no atendimento.

Leitura recomendada:. Tecnologia 
Assistiva: Recursos de Acessibilidade 
ao Computador, disponível em: http://
www.educadores.diaadia.pr.gov.br/
arquivos/File/pdf/tecnologia_assistiva.
pdf. (BRASIL, 2013)

Para saber mais 

Avaliação inicial na introdução e uso 
de computador

Acredita-se que essa avaliação definirá desde a adequação da 
introdução do computador, a proposta de trabalho e também os 
recursos e adaptações que devem ser utilizados ou, pelo menos, 
testados. REIS e SAMPAIO (2008) apresentam uma proposta 
preliminar de avaliação onde se observa os seguintes aspectos:

• Condição motora: mobilidade / meio de locomoção, tônus 
muscular, controle motor, postura sentada.

• Condição motora fina: funções da mão, tipos de preensão, 
controle motor das extremidades superiores.

• Nível perceptivo/cognitivo: reconhecimento e nomeação 
de objetos, memória, classificação de objetos, conceitos, 
capacidade discriminatória, noção e nível de leitura e escrita.

• Desenvolvimento sócio emocional: interação com objetos, 
nível do brincar, compreensão, forma e conteúdo na 



61

comunicação.

• Possibilidades e dificuldades no acesso: ao teclado, mouse, 
acionadores e monitor.

• Recursos adaptados necessários para acessar os 
dispositivos do computador: teclado, “mouse”, monitor, 
acionador.

Parte 3. Recursos para acesso ao 
computador para pessoas de baixa 
visão e cegueira - leitor de tela

O leitor de tela é um software usado para obter resposta do 
computador por meio sonoro, usado principalmente por deficientes 
visuais. Também pode ser usado apenas para uma maior eficiência 
e conforto do usuário.

As pessoas cegas e com baixa visão podem navegar pela 
Internet, bem como por aplicações em geral, utilizando um programa 
de leitura de tela. Ao acessar o texto, estes programas sintetizam a 
fala humana. Basicamente, o programa lê para o usuário o conteúdo 
visualizado na tela, tal como as operações realizadas, como 
teclas alfanuméricas e comandos digitados. Entre os programas 
disponíveis para deficientes visuais estão:

DOSVOX - sistema com a filosofia Open Source mais utilizado 
no Brasil para deficientes visuais (versão para MS Windows® ou 
para Linux).

Desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) é distribuído 
gratuitamente e permite ao usuário cego utilizar o computador para 
desempenhar diferentes tarefas. Dispõe das seguintes ferramentas: 
sintetizador de voz portátil que possibilita a proteção de fala ainda 
que o computador não possua placa de som; sistema operacional 
complementar ao DOS, destinado a produzir saída sonora com 
fala em língua portuguesa, editor de texto, caderno de telefones, 
agenda de compromissos, calculadora, jogos, relógio e utilitários 
para acesso à internet, para preenchimento de cheques e outros. O 
mesmo foi desenvolvido pela UFRJ e está disponível para download 
gratuito. Pode ser obtido gratuitamente por meio de ‘download’ a 
partir do site <http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox>.

Virtual Vision - leitor de telas em português do Brasil. 

É uma aplicação da tecnologia de síntese de voz, um “leitor 
de telas” capaz de informar aos usuários quais os controles 
(botão, lista, menu, etc.) estão ativos em determinado momento. 
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Pode ser utilizado inclusive para navegar na Internet. É distribuído 
gratuitamente pela fundação Bradesco para correntistas do banco. 
Você pode baixar o Virtual Vision para avaliar e testar seus recursos. 
O arquivo de instalação que você recebe contém o programa 
completo, mas com a limitação de funcionar em sessões de 30 
minutos. Após esse intervalo será necessário reiniciar o computador 
para que o Virtual Vision volte a funcionar por outros 30 minutos. 
Veja no site:

 <http://www.virtualvision.com.br/baixar.asp>

Non Visual Desktop Access (NVDA) - software livre para ler 
tela em ambiente MS Windows®, com suporte a vários idiomas 
(incluindo português).

NVDA (desktop de acesso não visual) é uma plataforma para 
a leitura de tela, um programa em código aberto que vai “ler” o 
Windows para facilitar a inclusão digital de deficientes visuais. A 
base do programa é a leitura sintética de textos localizados abaixo 
do cursor do mouse. Ou seja, após o aplicativo ser configurado ele 
se torna capaz de fazer a leitura de qualquer texto, fazendo com 
que seja possível o uso do computador por deficientes visuais. O 
programa está disponível em até vinte idiomas diferentes, o que faz 
dele um aplicativo realmente inclusivo. 

Com o avanço da tecnologia , programas e sistemas têm sido 
disponibilizados às pessoas com deficiências. Não pretendemos 
esgotar todo o arsenal de possibilidades, pois a mesma encontra-se 
em construção. Para conhecer a versão gratuita acesse esta página: 
<http://www.nvda-project.org/snapshots>. Recomenda-se sempre 
instalar uma versão nova, porque ela, geralmente, é mais estável e 
possui mais recursos que as anteriores. 

Orca é uma tecnologia assistiva livre, de código aberto, flexível, 
extensível e poderosa para pessoas com deficiência visual, utilizada 
nas distribuições do GNU/Linux que se baseiam no ambiente gráfico 
GNOME (GNU Network Object Model Environment).

Assim como o NVDA, Orca também é um software gratuito 
e de código aberto. O diferencial aqui é que ele roda em Sistema 
Operacional Linux. Orca, além de leitor de telas, é também um 
ampliador de telas, possibilitando ao deficiente visual a utilização 
de apenas um programa para tornar o sistema acessível. Para 
conhecer a versão gratuita e saber mais sobre o programa acesse o 
link: <https://wiki.gnome.org/Projects/Orca>.

Conclusão
Muitas são as possibilidades de programas e adaptações para 

se utilizar o computador com as pessoas com deficiência. O mais 
importante é conhecer  a capacidade do usuário, levantar suas 
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demandas, habilidades e limitações para indicar o programa e/ou 
recurso que melhor atenderá sua demanda. Para tanto, o profissional 
deverá se aprofundar na área e conhecer as diversas possibilidades.

Caso 1. Pedro Henrique 
Pedro Henrique, atualmente com 12 anos, apresenta quadro 

de paralisia cerebral  do tipo atetoide , com comprometimento 
da postura, tônus e movimentos corporais, além de disartria   e 
dificuldade de comunicação. Estuda em Escola Municipal em Belo 
Horizonte, onde cursa o sétimo ano do ensino fundamental e tem 
apresentado um rendimento escolar abaixo do potencial percebido 
pela professora e pelas terapeutas.

Na ocasião, Pedro Henrique realizava tratamentos de fisioterapia, 
terapia ocupacional e fonoaudiologia no Centro de Reabilitação 
de sua cidade, após ser encaminhado pela Equipe de Saúde da 
Família. Em visita da equipe de reabilitação à escola, percebeu-se 
a necessidade de ampliar as possibilidades de comunicação escrita  
e oral da criança. 

Na discussão de caso realizada entre as terapeutas após a 
visita, ficou definida a necessidade de realização de avaliações 
específicas na área da comunicação, para melhor direcionamento 
do trabalho, objetivando melhorar sua inserção na família, na escola 
e na comunidade. 

Assim, a terapeuta ocupacional e a fonoaudióloga realizaram uma 
avaliação conjunta, com o objetivo de identificar as possibilidades 
de uso dos sistemas de comunicação aumentativa e alternativa   
para melhorar suas condições de comunicação, escrita e interação 
com a família e na sala de aula.

Na avaliação, foi constatado que Pedro Henrique não se 
mantém sozinho na postura sentado; apresenta tônus flutuante com 
movimentos atetoides, o que dificulta a estabilização de membros 
inferiores e o uso funcional de membros superiores e mãos nas 
atividades cotidianas e escolares. Em relação à comunicação, 
apresenta disartria que compromete a inteligibilidade de sua fala. 

Pedro Henrique apresenta um ótimo potencial cognitivo 
e acompanha a turma, compreende tudo o que se fala com ele, 
expressa seus desejos, responde sim e não com movimentos de 
cabeça e também consegue emitir sons para sim e não.

A mãe relata não ter dificuldades de compreendê-lo, mas 
gostaria de ampliar suas possibilidades comunicativas e interativas. 
Na escola, uma monitora lê as provas e ele aponta as respostas 
corretas. Utiliza as letras móveis em um tabuleiro com velcro 
para escrever as palavras. Reconhece as letras, mas apresenta 
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dificuldades em coordenar os movimentos da mão e dos dedos 
para apontar.

Para orientar a prescrição de recursos de tecnologia assistiva   
foram realizados vários testes com adaptações e recursos de 
acessibilidade ao computador para comunicação com computador 
e escrita, bem como em prancha eletrônica de comunicação 
alternativa , teclado , joystick e acionador (Quadro 6  e Figura 1 
8). Também foram avaliadas algumas adaptações de mão  para 
que o mesmo tentasse utilizá-las na realização das atividades de 
comunicação, escrita e uso do computador. 

Para avaliar as possibilidades de utilização do computador, 
foram realizados testes com teclado com teclas maiores  e a placa 
de acrílico. Ao colocar o teclado com 

placa de acrílico sem nenhuma adaptação em suas mãos 
percebeu-se que o Pedro Henrique realizava movimentos atetoides 
com os dedos sobre a colmeia (placa de acrílico) e não conseguia 
efetivamente escolher e apertar uma tecla apenas. Vários dedos 
entravam acidentalmente nos recortes. Assim, optou-se por utilizar 
o multiposicionador com a ponteira de silicone. 

Mesmo assim, Pedro Henrique não conseguiu uma resposta 
muito boa, o que provavelmente tenha sido não apenas pela 
questão funcional dos membros superiores, pois nesse momento, 
observou que ele estava cansado e seria necessário e retomar a 
avaliação em outro dia.

No segundo dia de avaliação retomou-se o teste com o 
multiposicionador, e definiu-se por utilizar essa a adaptação no 
treino com a prancha eletrônica de comunicação. 

Passou-se então a avaliar a utilização de recursos de tecnologia 
assistiva de alta tecnologia – computador com programas e 
adaptações especiais. No computador optou-se por um programa 
com o sistema de varredura que permite que o usuário acesse o 
teclado virtual  e a prancha livre de comunicação  com um acionador 
, joystick  e mouse adaptados . 

Testou-se o teclado livre e a prancha livre de comunicação . Esse 
recurso mostrou-se mais efetivo para a comunicação na escola, pois 
Pedro Henrique pode apertar qualquer ponto da tela para escolher 
o sinal desejado, sendo assim compatível com as possibilidades 
motoras do mesmo. 

Para utilizar o computador, optou-se, após essa avaliação, por 
testar outra adaptação que exigisse menos esforço manual e que, 
por isso mesmo, permitisse maior concentração e, muitas vezes, 
maior assertividade do usuário com atetose. Testou-se o uso de um 
joystick e do acionador do programa de varredura para escrita.   Pedro 
Henrique teve sucesso com essas adaptações pois entendeu com 
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rapidez, depois de um pequeno treino com a terapeuta ocupacional, 
o funcionamento do sistema. Observou-se também que a utilização 
do acionador  (Quadro 6  de cabeça possibilitaria que ele continue 
olhando para a tela.

Testou-se também como possibilidade para a comunicação de 
Pedro Henrique, a prancha eletrônica para comunicação alternativa . 
Tendo em vista a boa adaptação de Pedro Henrique ao equipamento, 
e a boa compreensão da sua utilização, esta foi a proposta definida 
pelas terapeutas. Decidiu-se também realizar um treinamento para 
garantir a funcionalidade da prancha no dia a dia de Pedro Henrique 
na escola, em casa e em atividades na comunidade.

Prescrição
• Cadeira de rodas motorizada com apoio lateral de quadril, 

abdutor tipo cavalo e apoio lateral de tronco em dois pontos 
(encaminhar para equipe do ortopedista, fisioterapeuta e 
terapeuta ocupacional para prescrição do equipamento).

• Órtese de posicionamento e funcionalidade de punho e 
mãos.

• Prancha eletrônica de comunicação.

• Tábua mesa.

Orientação durante a adaptação a uso e acompanhamento de 
recuperação funcional

• Treinamento do uso da prancha eletrônica de comunicação 
e da órtese de posicionamento e funcionalidade de punho 
e mão.

• Treinamento e acompanhamento do uso da cadeira de 
rodas motorizada e sistema postural personalizado.

• Acompanhamento do uso da órtese de posicionamento e 
funcionalidade de punho e mãos.

• Acompanhamento do uso da tábua mesa.
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Caso 2. Marcela
Marcela, 7 anos de idade, com sequela de meningoencefalite 

virótica aos cinco meses de idade, mudou-se recentemente com 
a família para Belo Horizonte. Em sua cidade de origem fazia 
tratamento fisioterápico, porém não havia realizado avaliações 
ou tratamentos com terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. A 
fisioterapeuta fez relatório sobre o caso, sugerindo continuidade do 
tratamento e a utilização pela família de tablet para a comunicação 
da criança, que era bastante comprometida.

Ao procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) da área de 
abrangência da sua nova residência, a menor foi avaliada pela 
Equipe de Saúde da Família (ESF) e em discussão do caso com os 
profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), optou-
se por encaminhar a família ao NASF para avaliação com a equipe 
de reabilitação. 

Após a avaliação pela equipe do NASF, identificou-se a 
necessidade de tratamentos de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia 
ocupacional, além de implementação de recursos de tecnologia 
assistiva , mais especificamente, adaptação e manutenção da 
cadeira de rodas  e prancha eletrônica de comunicação . 

Marcela foi encaminhada para avaliação específica no Centro 
de Reabilitação (CREAB), para o que a família fez o agendamento 
por telefone. Foi realizada a primeira avaliação pela equipe da 
reabilitação e pelo ortopedista, que confirmaram as necessidades 
apontadas pela equipe do NASF.

A fisioterapeuta e a terapeuta ocupacional fizeram a avaliação 
do posicionamento de Marcela em sua atual cadeira de rodas  
adquirida anteriormente por um parente e doada para a criança. 
A fonoaudióloga e a terapeuta ocupacional realizaram a avaliação 
das condições de comunicação, de interação e possibilidades de 
utilização de recursos de CAA   para uso na escola, em casa e em 
outros ambientes.

A cadeira de rodas foi considerada adequada, porém faziam-
se necessárias modificações no sistema postural (almofadas de 
assento e encosto, bem como do apoio de cabeça) para melhor 
posicionamento da criança nesse equipamento.

Em relação às mãos percebeu-se que sua mão direita apresenta 
flexão  de punho, adução de polegar e leve flexão de dedos.

Na avaliação da comunicação, Marcela respondeu de forma 
assistemática às solicitações e pode-se constatar dificuldade em 
manter o contato, a fixação e o acompanhamento visual – de 
objetos e de pessoas. 

Foram testados seus brinquedos adaptados para uso com 
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acionadores , observando-se que Marcela ainda não apresenta 
intenção comunicativa e função manual. Mesmo quando evidenciado 
o efeito do movimento realizado por ela com o acionador, Marcela 
não demonstrou interesse, sugerindo não ter desenvolvido a noção 
de causa e efeito.

Sorriu em diversas situações, mas não deixou clara a 
intencionalidade comunicativa neste gesto. Percebeu-se facilmente 
o seu desconforto ou cansaço por meio de movimentos faciais, 
emissão de sons e outros movimentos corporais sem significado 
objetivo. Sua intencionalidade foi mais definida nas situações de 
desconforto do que em relação ao brincar e à intencionalidade 
comunicativa.

Em relação à visão, Marcela não apresenta fixação ocular, nem 
acompanhamento visual. Quando questionada sobre isso, a mãe 
relatou ter realizado avaliação oftalmológica quando a criança tinha 
cerca de três anos de idade, na qual constatou-se palidez na retina 
e provável cegueira. Entretanto este diagnóstico não foi confirmado 
por especialista em baixa visão (link para Unidade 3).

Diante disso, considerou-se fundamental a realização de avaliação 
com oftalmologista especialista em baixa visão em crianças com 
disfunções neurológicas, bem como a necessidade de orientações 
deste profissional para auxiliar e direcionar o trabalho de estimulação 
visual. Tal avaliação se faz fundamental, pois possibilitará concluir 
se Marcela está apta a trabalhar com fotos, figuras ou símbolos, 
uma vez que a mesma ainda não demonstra interesse nem pelos 
objetos concretos e nem pelas miniaturas. Com relação à audição, 
apesar de não haver queixa específica da família, a equipe julgou 
necessária à realização de avaliação audiológica completa, devido 
à alta prevalência de perda auditiva em pacientes com disfunções 
neuromotoras. Para saber mais, veja as Unidades 3 e 4.

Quanto aos recursos de tecnologia assistiva, foi testado o uso 
de acionador de pressão   na cabeça e com as mãos, mas não 
houve resposta de Marcela com as mãos durante a avaliação, sendo 
necessário auxiliá-la para acionar os brinquedos. Apesar de não 
reagir da forma esperada quando o acionador foi testado na cabeça, 
percebeu-se que ela observou o barulho realizado pelo acionador 
ao clicar. Tendo em vista que Marcela ainda necessita conquistar 
intencionalidade, ganho de tônus musculara e movimentos de 
braços, mãos, e dedos, optou-se pela utilização do acionador de 
pressão através do movimento da cabeça. 

Ao avaliar-se a escolha de sim e não, observou-se que Marcela 
ainda apresenta uma resposta confusa, impossibilitando que as 
pessoas a compreendam bem. Acredita-se que esse seja o ponto 
mais importante a ser trabalhado com a mesma nesse momento. 
Tanto nas terapias quanto em casa, a criança deverá ser estimulada 
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a fazer escolhas, respondendo sim ou não, para que ela consiga 
compreender o significado de sua escolha.  

Dessa forma, sugere-se que o trabalho seja iniciado com 
objetos concretos e miniaturas , enquanto se aguarda a avaliação 
visual. Recomenda-se a utilização de fotos de tamanho 20 x 25 em 
papel fosco e em preto e branco. O uso de materiais com contraste 
– preto e branco e preto e amarelo – irá auxiliá-la na visualização 
dos objetos, assim como a iluminação dos objetos e miniaturas. A 
utilização do acionador de pressão  na cabeça deverá ser estimulada 
com os brinquedos adaptados que a mesma já possui. Sugere-
se que o acionador seja testado primeiramente com o lado D da 
cabeça para minimizar o padrão de assimetria da cabeça. Sugere-
se ainda a utilização de mesa de atividades para cadeiras de rodas 
(tábua mesa).

A utilização de sistemas de comunicação aumentativa e 
alternativa  ou mesmo de prancha eletrônica  de comunicação 
alternativa será mais adequada em uma etapa posterior, quando 
Marcela já tiver desenvolvidas as noções de causa e efeito, puder 
identificar os estímulos apresentados e tiver melhor movimento e 
coordenação das estruturas corporais. 

Foi realizado o encaminhamento para a avaliação oftalmológica 
para crianças com baixa visão em serviço de referência de Belo 
Horizonte e a família foi orientada a realizar o agendamento da 
consulta na própria UBS, por meio da central de marcação de 
consultas. De acordo com o discutido, será necessário aguardar 
o resultado desta avaliação para dar prosseguimento ao trabalho 
com outros equipamentos de CAA. Confirmada a deficiência visual, 
deve-se avaliar a utilização de vocalizador, equipamento constituído 
de sistema de captura de imagem, software de conversão de 
imagens em texto e com sintetizador de voz, dispensado pelo SUS.

Prescrição
Motor:

• Órtese de posicionamento e funcionalidade para punho e 
mão, para posicionar e evitar deformidades. 

• Adaptações e manutenção da cadeira de rodas 

• Mesa de atividades para cadeiras de rodas

Comunicação:

• Estimular a utilização do sim e do não – escolhas com 
significado.

• Utilização de objetos concretos e miniaturas.



69

• Utilizar fotos tamanho 20 x 25 em preto e branco, impressas 
em papel fosco.

• Caso haja confirmação da baixa visão, avaliar a utilização do 

vocalizador.

Orientação durante a adaptação a uso e acompanhamento de 

recuperação funcional

• Treinamento do uso da prancha eletrônica de comunicação.

• Acompanhamento do uso das novas adaptações na cadeira 
de rodas.

• Acompanhamento do uso da órtese de posicionamento 
funcional.

• Acompanhamento do uso da tábua mesa.

• Reavaliações periódicas com profissionais da atenção 
especializada - equipe do Centro de Reabilitação.

• Acompanhamento de Marcela na família, na escola e na 
comunidade pela ESF e equipe NASF.
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